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AOS MEUS O U VIN TES,
— durante o decorrido meio-século — , em Portu
gal, Madeira, ilha Terceira, Graciosa, S. Jorge, Mo
çambique, Estados-Unidos: Massachusetts, Rhode
Island e Califórnia; ilhas do Pacífico: Oahu, Maui
e Hawaii; Brasil, especialmente nos Estados: Rio-Grande-do-Norte, São Paulo, Minas Gerais; e even
tualmente em qualquer outro lugar — com verda
deira saudade, e não menos reconhecimento, pela
muita atenção que sempre prestaram à palavra de
Deus, que lhes anunciei, dedico eu este meu bem
humilde trabalho de tradução e acomodação.
Vai ele dizer a todos que, não obstante o meu
silêncio, me não esqueci de Vós; que Vos trago
sempre no pensamento e no coração.
Quisera ainda tornar a ver-Vos, tornar a falar-Vos; mas nem a saúde, nem as forças, nem a ida
de, o permitem.
Vai este livro, vai a parte que nele tenho, avi
var, não a minha memória, que nada vale, mas a
lembrança da palavra de Deus, que vale tudo; vai
ele dizer-Vos o meu último adeus.
ADEUS, meus Amigos e Senhores, ADEUS!
Padre José Rolim, o. f. ni.

ACLARAÇÃO PRECISA
Aos Rev.mos Senhores Bertrand L. Conway,
C. S. P., Segundo Lhorente, S. J. e aos
meus Leitores.
A «União Gráfica» pediu autorização ao Rev. P.
Segundo Lhorente, para traduzir para português o seu
«Buzón de preguntas», tradução da famigerada «The
Question Box»: Caixa de perguntas do Rev. P. Bertrand
L. Conway.
O Rev. P. Lhorente acedeu, com penhorante gentileza.
Impôs apenas as duas seguintes condições:
((Primeira: que a tradução seja elegante, livre e mui
portuguesa. Que os portugueses não notem que é tradu'
ção. Que pareça estar escrita no original português.
Segunda: que, se tirarem ou acrescentarem alguma
coisa, o façam constar em nota à margem, ou no «prólogo», ou em qualquer outro lugar».
Foi-me bedida bela «União Gráfica» a tradução des'
te afamado livro «The Question Box», — cuja primeira
edição já conhecia e possuía desde 1909, tanto que o cin
tei no meu «O Adventismo» — , sobre a tradução espanhola.
Perante a carta do Rev. P. Lhorente fiquei radiante
pela amplíssima liberdade que concedia ao tradutor do
seu «Buzón de preguntas»; mas fiquei, ao mesmo tem'
po, sem saber bem que fazer.
A minha tradução não se há'de parecer com a TrO'

8

CAIXA D E PERGUNTAS

dução espanhola... Mas as línguas são tão irmãs, tão ir
mãs...
0 Rei>. P. L horente acomodou-a ao gênio espanhol...
0 gênio português é tão diferente...
Que fazer, pois?...
Dei tratos à cabeça e resolvi: vou ligar-me, quanto
possível, ao original, tanto mais que o seu estilo se apa
renta mais com o meu e melhor se acomoda ao caracter
português.
E para que mais se lhe ajustasse, alguma coisa acres
centei, que vai entre dois travessões, com a citação entre
parêntese «P. R.», como se fosse de qualquer outro au
tor. Isto quanto ao principal, que o restante não merece
mencionado.
O meritíssimo Autor não seccionou, nem capitulou,
nem ordenou, o seu eruditíssimo trabalho.
T eve certamente para isso as suas razões. Dá-as a
perceber no «Prólogo» que escreveu para esta sua segmv
da edição, como o leitor adiante verá. Adivinha-se que
ele quis que o seu «Livro» nos desse clara ideia do que
era a «Caixa de Perguntas».
0 Rev. P. Lhorente dividiu a sua Tradução em «secÇÕes» e ordenou o seu tanto os assuntos.
Começámos a melhorar ainda esta ordem.
Pretendíamos sujeitar, tanto quanto possível, todas
as «Perguntas» e «Respostas» ao seguinte esquema: Deus,
Jesus Cristo, Maria, a Igreja, o Papa, o Culto Cristão, a
Vida Futura,— sanção da vida presente.
Deus existe...
É um Ser real, pessoal, substancialmente «Uno», pes^
soalmente «Trino»...
É Infinito em todos os seus Atributos, que se iden
tificam com a Sua Mesma Essência...
Infinito, há necessariamente nEle mistérios, para os
anjos como para os homens, seres finitos...
A consequência é evidente.
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Infinito em poder, Omnipotente, é indiscutível que
pode absolutamente tudo o que não repugne ã sua Essência.
Seria milagre, que nem Deus pode fazer, o não poder Ele fazer o que nós chamamos milagres.
Deus não pode limitar o Seu Infinito Poder, não
pode destruir-se a Si Mesmo.
Deus pode tudo quanto quer, porque só pode que
rer o que é justo e bom.
Deus criou.
A criação não se explica sem Ele: exige, e portanto
prova, a Sua existência, a Sua natureza, os Seus atribu
tos, a Sua acção, como todo o efeito prova e exige, a
existência, a natureza, os atributos, a acção de sua causa.
O Homem, Rei da criação:
Sua natureza, seu fim imediato e último...
Deus legislou...
As leis que regem os seres exigem tanto a existên
cia de Deus Legislador, como a sua existência exige a
de Deus Criador...
Deus revelou-se ao homem, falou, directamente por
Si Mesmo e mediatamente pela criação e pelos Seus Pro
fetas. ..
A religião...
Só o Infinito pode estabelecer as suas relações com
o finito; revelar-lhe como quer ser conhecido, adorado,
amado e servido...
Infinitamente veraz, quando fala, a sua palavra é.
nem pode não ser, dogmática.
Há, portanto, necessariamente dogmas na religião.
Fontes da religião:
Tradição e Bíblia...
Lei do Sinai, ou Decálogo...
Deus veio pessoalmente ao mundo...
Incarnação do Verbo...
Jesus Cristo é Deus...
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Deus remiu o mundo decaído...
0 Verbo veio a salvar-nos...
Redenção...
Jesus Cristo é o nosso divino Redentor...
Legislador divino, completou, aperfeiçoou o Decálogo, com o Seu Evangelho...
Como nos rem iu...
Maria, a Mãe do V erbo humanado, a Mãe de Deus, a
Mãe dos Irmãos de Jesus, dos filhos de Deus...
Sua Maternidade divina.
Sua Virgindade.
Sua Conceição imaculada.
Sua Assunção ao céu.
A Igreja.
Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, como le
vou a todos os homens de todos os tempos e espaços a
Sua Mensagem, a perpetuidade do Seu Sacrifício, os Seus
Méritos Redentores?
Pelas Suas Instituições...
Deus, não só veio pessoalmente ao mundo, mas ficou nele.
Instituiu a Sua Igreja e ficou com ela...
A Igreja é Ele Mesmo, continuando a Sua Redenção
através dos séculos: falando, ensinando, pregando, imolando-se, perdoando pecados, operando milagres, etc., e
até sofrendo em Seu Corpo Místico, sendo em Si impas
sível; e vencendo, triunfando...
A Igreja é Ele, legislando...
Lei da Igreja...
Deus veio ao mundo, humanou^se e ficou pesscaL
mente com ele na Eucaristia...
A Eucaristia é verdadeiramente, realmente, substan
cialmente E le ...
O Papa...
O Culto Cristão, que todo gira em volta dEle, é Ele
ainda dirigindo-se ao Pai em nosso nom e...
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Por ultimo viria o desfecho do drama divino-humano da vida presente: a sanção na vida futura: felicidade
eterna ou eterna desventura.
Pensavamos em tentar este quase impossível, em raZão. de as «Perguntas» envolverem por vezes assuntos de
diversa ordem; mas desistimos ao ler, depois de terminado o nosso trabalho, o mencionado «Prólogo» do Autor, limitando-nos quase exclusivamente a alterar a ordem das «secções».
Não se espere literatura, mesmo porque a índole do
livro a repele. Exige simplicidade, clareza, precisão e se
renidade, atentos os leitores a que o Autor o destinou.
Não é, por isso mesmo, livro para o povo, que os
assuntos que versa, com excepção de um ou outro, ge
ralmente, lhe não interessam.
Quanto a linguagem, sim, seria para todos, porque
é simplicíssima.
É um livro para gente culta, católica e não-catóiici.
Ouso dizer: no seu gênero, é um livro que vale por
muitos livros. Estou certo de que nenhum leitor, — quem
quer que seja —, dará por malbaratado o tempo gasto na
sua leitura.
Muito pensei em mudar-lhe o título.
Achava este muito prosaico. Mas depois repensei:
para que hei-de descaracterizar o livro, mudando-lhe o
nome do baptismo, ligado à sua origem, à sua -natureza,
ao seu fim, à sua história, ao seu renome?
E não poderá ele vir a levar alguém a experimentar
o método «paulista» entre nós?... Não daria ele bom re
sultado, em certos meios e circunstâncias?...
Não se lhe mude, pois, o nome; conserve-se: «Caixa
de Perguntas».
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Não pensei menos em se havia de transcrever ou om i'
tir a Bibliografia do Autor ou do Tradutor.
Resolvi por fim não transcrever, nem uma nem ou
tra, para não tornar o livro ainda mais volumoso.
Seria maior o luxo, do que o proveito.
Prefiro que ele ganhe em disposição.
Baste-lhe a «Bibliografia» citada ao longo de suas pá
ginas, que não é pequena.
A que omito do Autor enche 17 páginas; em tipo
quase microscópico. A do Tradutor, que vem no fim de
cada «secção», reunida, também é vasta. Aventa-se-me
que ao leitor, por muito apaixonado que seja pelo estudo
destes assuntos, lhe bastarão as obras citadas e as que ]á
conhece pelos «Catálogos das nossas Livrarias».
O mais que conviria dizer, dizem-no com maior au
toridade os Autores dos «'Prefácios» e «Prólogos» que
seguem.
Escritos «in loco», repetindo-se, confirmam-se. Por
isso os não omiti. Os seus votos são os meus.
Seminário das Missões Franciscanas.
Largo da Luz, u , Lisboa, i^ - X - 1945.
P. José Rolim, o. f. m.

PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO
pelo Card. Cibbons
O apostolado entre os não-católicos do nosso pais, tão
querido ao coração do P. Ecker, tem provado por si mesmo
que é um movimento abençoado por Deus, pois contam-se por milhares os convertidos que têm entrado no grê
mio da verdadeira Igreja.
Nestes 10 anos passados tem sido inaugurado, com
sucesso, pelo clero regular e secular, em mais de 6o dioceses dos Estados Unidos, e o seu futuro está assegurado
por especial recomendação do Papa Leão X III e pela Hie
rarquia Americana.
Apesar de não haver ninguém tão míope, que não
possa ver por si mesmo que vivemos num período de
clamoroso indiferentismo e descrença, as missões dos Pa
dres Paulistas aos não-católicos têm sido recebidas em to
da a parte com regozijo, o que evidencia o intenso de
sejo de milhares de almas da verdade de Deus.
Os que viviam pelos campos corriam à noite ansio
sos por encontrar um guia que os tirasse do labirinto de
suas dúvidas...
«The Question Box», «A Caixa de Perguntas" é o
método seguido nestas missões aos não-católicos.
Colocam à porta da igreja uma caixa, e convidam
amavelmente os não-católicos a depositarem ali as suas
dúvidas, dificuldades e objecçÕes (sem assinarem o seu
nome).
Têm a resposta na tarde seguinte.
Por este meio o missionário conhece as perturbações
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mentais do seu auditono, desperta a curiosidade e atenção de muitos negligentes e desarma muitos que estavam
apetrechados de preconceitos.
Os agnósticos veem desvanecerem-se as suas dúvidas;
os protestantes, desaparecer os seus preconceitos; os catolicos confirmam'se na sua fé.
Frequentemente, o desfazer de uma mentira, ou a
resposta a uma dificuldade, remove o véu que ocultava
a beleza da Igreja a uma alma boa, que se torna «obe
diente à visão celeste».
As perguntas, sobre questões actualmente importan
tes, a que o Autor responde de uma forma breve e po
pular, recebeu-as ele durante os passados 5 anos de sua
áctividade missionária nos Estados Unidos, desde Boston
a Denver.
0 seu fim é levar os espíritos sinceros a inquirir em
seus futuros estudos as reclamações da Igreja, rem oven
do as muitas e falsas noções que tinham a seu respeito.
Nós esperamos que muitos se aproximem deste es
tudo de coração puro e espírito dócil e humilde, e assim
não perguntem: «Como pode isto ser?», mas simples
mente: «Revelou Deus estas verdades?» E acharão que
à sua oração, a pedir luz, responderá o Espírito Santo de
Verdade. Ele pode guiá-los para o rebanho de um só
Verdadeiro Pastor!
Festa da Conversão de S. Paulo. Baltimor. 1903.
Cardeal Tiago Gibbons
Arcebispo de Baltimor

PREFÁCIO DA SEGUNDA EDIÇÃO
pelo Card. Hayes
A recente onda de preconceitos que tem percorrido
o mundo, tem, ao mesmo tempo, tido visivelmente como
resultado intensificar o espírito de inquirição histónca da
doutrina e disciplina da Igreja Católica.
O povo americano, apesar da sua existência, como
nação, ter sido estabelecida sobre fundos preconceitos, rsconhece que não deve desviar-se da natural sinceridade
e compreensiva atitude dos Fundadores da República pa
ra com a religião, em geral.
Em tempos idos supunha-se no mundo que a Amé
rica estaria disposta a favorecer voluntária e consciente
mente a ignorância da verdade. Ora, a inquirição da ver
dade, em relação à Igreja Católica, venerável instituição
histórica, é no actual momento um dever premente, se
o nosso país quer verdadeiramente que o nosso povo atin
ja o mais alto e o mais nobre grau de educação, porque
a Igreja Católica está identificada, desde o seu princípio,
com a civilização cristã.
Nada, portanto, mais oportuno, nem mais pràticamente prestante, do que a revisão e mais numerosa edi
ção da «Caixa de Perguntas»: «The Question Box».
Um quarto de século é passado, depois que fez a
sua aparição.
Quem poderá enumerar os resultados deste Apostolado? As ignorâncias dissipadas, os preconceitos mino
rados e por vezes inteiramente desvanecidos, as inquiri
ções da verdade suscitadas, as inteligências esclarecidas,
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os inúmeros leitores trazidos à verdadeira fé, mediante
este simples, directo e franco método de perguntas e respostas!
O presente volume contém umas 1.000 perguntas,
seleccionadas de 250.000, recebidas de todas as partes
dos Estados Unidos, durante o período de 30 anos...
Digne^se Deus de continuar d abençoar a Missão da
<<Caixa de Perguntas», «The Question Box».
Que ela traga a luz da verdade à inteligência do
leitor católico e não-católico.
Possa ela m over o investigador da verdade a orar
com 0 Salmista: «Dirige-me na tua verdade, e ensina-me;
porque tu és o Deus meu Salvador, e te tenho esperado
todo o dia» (Sim. 24, 5 ).
Festa de Santa Teresa de Ávila. 1929.
Cardeal Patrick Hayes,
Arcebispo de Nova Iorque

PRÓLOGO DO AUTOR
B. L. Conway, C. S. P.
A «Caixa de 'Perguntas», singular característica das
missões dos Padres Paulistas aos não-católicos, teve ori
gem, em 1893, nd bela cidade de Chicago.
O Arcebispo John /« Keane, então Reitor da Uni
versidade de Washington, o P. Walter Elliott dos Padres
Paulistas e o P. John Driscoll da diocese de Albany, tro
caram impressões sobre a vantagem dos Parlamentos das
nações e daí passaram ao proveito que haveria numa es
pécie de parlamento das religiões em que se expusessem
as reclamações da Igreja Católica.
Tiveram esta ideia: colocaram uma ((Caixa de Per
guntas» no salão em que se reunia a assembléia, e avisa
do o seu fim, começaram logo de chover diariamente
«perguntas», aos centenares, sobre todos os assuntos do
«Credo» e «Práticas católicas», vindas de homens e mu
lheres de todas as religiões e credos.
O P. Elliott, uma vez senhor da importância deste
método impessoal de controvérsia, adoptou-o nas mis
sões diocesanas aos não-católicos e inaugurou-o depots na
diocese de Detroit.
Mais tarde, a «Caixa de Perguntas» foi usada, com
grande vantagem, pelos missionários nos Estados Unidos
e no Canadá, e utilizada por muitos párocos no seu mi
nistério paroquial: nas escolas paroquiais, reuniões sodalícias e nos serviços religiosos de Domingo, à noite.
A novidade da «Caixa de Perguntas», a brevidade
das respostas, à maneira de artigo de «jornal» e a passa-
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gem rápida de um a outro assunto» despertaram grande
interesse.
Ela responde directamente às dificuldades de ordem
intelectual e moral dos perguntadores, amplia o campo
dos seus estudos e põe-se em pessoal contacto com o
sacerdote.
0 método da «Caixa dè Perguntas» foi sancionado
pelo Mesmo Divino Salvador, que agora respondia a uma
pergunta, logo a outra, que Lhe faziam os Seus amigos
e inimigos:
«É lícito a um homem repudiar a sua mulher?» (Mt.
i 9> 3 )
«Que obras hei-de eu fazer para alcançar a vida eterna?» (M t. iç , 16 )
«Qual é o grande mandamento da lei?» (Mt. 22,
36)
«Com que autoridade fazes tu estas coisas?» (Mrc.
ir , 28)
«És tu o Cristo, Filho de Deus bendito?» (Mrc.
14, 6 1)
«Quando virá o reino de Deus?» (Lc. 17, 20)
«Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim,
que sou mulher samaritana? (Jo. 4, 9)
«Como pode um homem nascer, sendo velho?» (Jo.

3» 4)

«Que faremos nós, para obrarmos as obras de Deus?»
(Jo. 6, 28)
«É^nos permitido dar o tributo a César, ou não?»
(Lc. 20, 22)
A primeira edição da «Caixa de Perguntas» foi pU'
blicada a 6 de A b n l de 1903, — 45.0 aniversário da fun
dação dos Padres Paulistas.
Tinha então recebido 1.000 perguntas durante as
minhas missões aos não-católicos em 36 cidades.
Essa compilação foi-me sugerida pelo P. Alexander
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Doyle, editor de «The Catholic World» e pelo P. John
Hughes, muito querido P. Geral dos Padres Paulistas.
A edição foi de 2.300,000 exemplares.
Isto mostra como foi recebida pelo público.
O presente volume foi inteiramente rescrito e acres'
centadas novas perguntas*
Contém anda por 1,000 perguntas, seleccionadas
dentre 250.000, recebidas durante os passados 3 1 anos
em 432 missões, de uma a seis semanas cada uma, dadas em 197 cidades de 64 dioceses dos Estados Unidos
e Canadá, — uma campanha missionária em que a graça
de Deus operou 6.200 conversões, afora as que igno~
ramos.
O perguntador pode auxiliasse, para futuro estudo
sobre a Igreja Católica, da «Bibliografia» constante de
1.500 livros e artigos de revistas e enciclopédias mencio'
nados na «Caixa de Perguntas»...
Que Deus se digne de abençoar esta segunda e noza
«Caixa de Perguntas», como abençoou a primeira, a fim
de que haja um só rebanho e um só Pastor.
Festa da Natividade de Nossa Senhora. 1929.
Bertrand L. Gonway, C. S. P.

PRÓLOGO DO TRADUTOR ESPANHOL
P. Segundo Llorente, S. J.
. As particulares circunstâncias da Igreja Católica nos
Estados Unidos deram origem a uma Congregação Religiosa denominada dos Padres Paulistas.
Seu fim é propagar e defender a religião católica,
servindo-se das mesmas armas de que hoje se servem os
seus inimigos para a atacar: rádio, imprensa e confe
rências.
H á setenta e seis anos, — que tantos são os que con
ta de existência — , tem-se batido sempre na vanguarda,
sempre denodadamente, e sempre com glória, em defesa
de seu Rei e Capitão: Jesus Cristo.
Digam-no o extraordinário êxito obtido por seus inú
meros livros, folhetos e artigos; a aceitação de suas con
ferências, transmitidas pela rádio, desde a sua célebre es
tação emissora de N ova Iorque, verdadeira atalaia insta
lada no campo inimigo, poderosa catapulta e semeadora
fecunda, ao serviço de Deus e da Igreja; e, em suma, as
suas missões a protestantes e incrédulos, em geral, em que
tanto se tem assinalado o P. Conway, durante os seus 31
anos de apostolado nos Estados Unidos e Canadá, pregan
do em 197 cidades e dando 492 missões, com 0 fruto ad
mirável de mais de 6.200 conversões.
Costuma o P. Conway colocar, durante a missão, na
sala das conferências, uma caixa para que os assistentes
deitem nela as dúvidas e dificuldades que tiverem respeitantes à doutrina católica<
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A e $tas dúvidas e dificuldades respondeu na primei
ra edição deste seu livro, em 1903.
Venderam-se dela passante de 2.300.000 exemplares.
Desde então até 1929 recebeu mais 250.000 perguntas.
Perante elas, corrigiu e aumentou a primeira edição,
e publicou esta segunda, que hoje oferecemos ao público
benévolo, em língua espanhola.
As respostas são claras e convincentes.
Nada se pressupõe: expõe'se doutrina com o fim de
instruir, persuadir e converter os que, consciente, ou inconscientemente, estejam fora da Igreja.
A quem duvide da oportunidade de livros deste genero em países católicos, como a Espanha e (Portugal)
e hispano'americanos, respondemos:
i.° — O catolicismo destes países deixa muito a de
sejar.
2.0 — Se há neles muitos católicos, também não há
poucos que o não são.
3 ° — Os católicos dos referidos países não são tão
instruídos na sua religião, como deviam ser.
Dizem-no os Senhores Bispos nas suas «Pastorais».
4.0■— Não estando bem instruídos, estão expostos a
ser enredados pelo primeiro protestante pedante que lhes
leia a Bíblia, torcendo-a com habilidade de prestidigitador.
5.0 — Soou a hora em que todo 0 católico deve sa
ber «o que é ser católico, por que o deve ser, o que de
ve responder a quem o não seja».
Correm maus os tempos: tempos de perseguição e de
sangue.
Ê mister pois, hoje mais do que nunca, que cada ca
tólico seja um membro vivo da Acção Católica, e se em
penhe em converter 0 seu vizinho não católico, para que
termine de vez & estreiteza de catacumbas em que vive
a Igreja de hoje, que é a mesma que ontem triunfou dos
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Césares romanos; e, livre, e senhora, se propague e d i'
funda pelo mundo inteiro, sem o entrave de leis iníquas,
e seja obedecida e acatada, não só por todas as famílias,
mas por todas as nações da terra.
A Igreja Católica é a verdade, e a verdade tem di'
reito a abrir caminho por onde queira.
É isto precisamente o que se propõe este livro: d e '
monstrar que a Igreja Católica é a única depositária da
verdade religiosa objectiva; que os católicos estão na ver'
dade, e os não-católicos no erro.
Embora as respostas sejam claras e convincentes, co~
mo se disse, não o são, todavia, para todos; mas somente
para os que não estão cativos de contrários preconceitos.
Se eu, procurando iludir'm e a mim mesmo, pleiteio
que a virgindade é exclusiva de «falhados e fanáticos», t
cerrando os ouvidos aos argumentos do meu adversário,
me excito na disputa e classifico de burrice própria de
«falhados e fanáticos», defender o contrário, as razões do
meu contendor resvalam sobre mim como a água por te'
lhado de ardósia, e o tempo da discussão foi perdido.
Foram necessários 400 anos, para que os protestantes
alfim se convencessem de que a sua «Reforma» foi um
mito, e a sua «religião» um fracasso.
0 seu muito ódio a Roma, nos princípios, coibia^s
de prestar a devida e necessária atenção às Encíclicas e
Definições dogmáticas.
Agora, ao ver que não há dois protestantes que con'
venham numa mesma coisa; ao ver que os 24.000.000 de
protestantes norte'americanos estão divididos em 2 1 2 sei'
tos, e decadentes, defensoras do divórcio, e em plena d e '
composição; ao ver que lhes falta a unidade; que a irre'
ligião e o paganismo invadem os seus domínios; que os
corrói o utilitarismo; que a ideia de Deus se lhes desvü'
n ece...; ao ver isto, começam de entrar em si e de ver
também que a revolução de Lutero, em vez de ter sido
«um voo ousado do espírito», como no século X V I se d i'
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Os que o disseram, perderam o tempo, e quiçá a ba,
ciência.
y
Presentemente, os maiores inimigos dos católicos já
não são os protestantes, — os protestantes de coração são
muito p o u c o s s ã o : os incrédulos, os maçãos, ós antu
'Clericais de ofício.
Convencer tais livres'pensadores é obra da divina
graça.
Riem'se dos nossos argumentos.
Se nos escutam, esperam que os convençamos mate»
màticamente.
Mistérios, milagres, sacramentos... Pretendem vê Aos
com axiomática evidência. Senão...
A estes, como aos católicos de pouca fé, que podeçam da mesma enfermidade, respondemos:
i.° — fesus Cristo deixoumos a Igreja Católica, para
que nos falasse e ensinasse com a mesma autondade que
a Bíblia.
E o Filho de Deus foi tão positivo neste ponto, que
ameaçou com o inferno etemo o que recusasse crer o
que a sua Igreja ensinasse (Mrc. 16, 16). Basta, portanto,
que a Igreja nos mande crer alguma coisa, para que estejamos obrigados a crêAa, embora a não compreendamos.
Alegar, como princípio, «Eu só creio o que compreendo», além de ser antucientífico, é irracional.
Deus não está circunscrito a fórmulas, nem a com'
passos, nem a' curvas, nem a experiências de gabinete.
Infinito, é grande de mais, para que possa ser abram
gido pelo humano entendimento em toda a sua gran,
deza.
E ainda bem que a sua Providência assim o dispôs,
para que o homem se mantenha sempre humilde, reiO'
nheça e admire o seu Criador e Senhor.
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Deponha, portanto, os seus preconceitos, quem os tiver, e enfrente cara a cara a verdade.
Leia reflectida e sinceramente este livro, em que,
talvez, encontre solução a muitas dúvidas e dificuldades,
que até aqui têm atormentado o seu espírito.
A vida passa veloz; e para além do túmulo espera'
'0 a eternidade feliz, ou desventurosa.
Não é pois perdido o tempo que se gaste em acla'
rar idéias acerca do formidável problema do além.
Não se contente com ler o que dizem os inimigos
da Igreja.
, Leia também obras católicas, e pense e repense nas
verdades que expõem.
O presente livro é todo ele católico, do princípio
ao fim , e a sua leitura mui proveitosa.
Prescindisse inteiramente de flores retóricas, e até
de termos escolhidos, a fim de que todos, mesmo o pO'
vo menos instruído, possam facilmente entender as per'
guntas e as respostas.
Quanto ã adaptação ao meio castelhano, advertC'SZ
o seguinte:
Suprimiranuse algumas perguntas, bem poucas, ati'
nentes a práticas e costumes exclusivamente norte'am e'
ricanos.
.
Entressacharam'se outras, menos ainda, de caracter
estrangeiro, por não serem de todo despidas de interesse
para nós.
N a questão do direito que assiste à Igreja de ensi'
nar nas escolas e Universidades, substituísse o que o
Autor diz acerca da prática nos Estados Unidos por aL
guns parágrafos extractados da Encíclica de Sua Santi'
dade Pio X I sobre a educação cristã, publicada em D e'
Zembro de 1929.
O original não está dividido, nem em secçóes, nem
em capítulos.
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Na «Tradução» porém dividiu-se em secçõss, e agruparam-se nelas todas as perguntas respettantes à mesma
matéria, embora venham no «original» em págtnas tnterJ>oladas. Teve-se em vista a clareza. Verdade seja que o
Autor a assegurara por um «Índice» muito completo das
matérias versadas.
... Digne-se o Senhor abençoar a semente que daqut
se lança, para que vá cair em bom terreno, e produza
cem por um.
* Alma College, Califórnia.
O Tradutor

I

EXISTÊNCIA E NATUREZA DE DEUS.
NECESSIDADE DE CRER EM DEUS
Pode provar-se a existência de Deus com a só
razão natural? Se pode, por que Há tantos ateus?
Por que crêem os católicos num Deus pessoal? Não
equivale a imaginar Deus, como se fora um simples
Homem? Não é semelhante ideia de Deus uma pu
ra abstracção? Não são uma e mesma coisa Deus
e o universo?
O sentir católico sobre a matéria destas perguntas
está resumido pelo Concilio Vaticano no seguinte pará
grafo:
«A Igreja Católica crê e confessa que há um só
Deus verdadeiro e vivo, Criador e Senhor do céu e da
terra, omnipotente, eterno, imenso, incompreensível, in
finito em inteligência e vontade, e em todas as suas perfeições; o Qual, sendo uma, indivídua, espiritual, simplicíssima e imutável substância, deve ser considerado como
real e essencialmente distjnto do mundo, felicíssimo em
Si e por Si mesmo, e inefàvelmente superior a tudo o
que existe, ou pode conceber-se (Sess. III).

Pode provar-se a existência de Deus com a só
razão natural?
A Igreja Católica ensina que a luz da razão natural
nos leva, por meio das coisas criadas, ao conhecimento de
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Deus, seu princípio e seu fim ; porque, como diz o Apóstolo, as perfeições invisíveis de Deus, depois da criação do
mundo , tornaram'Se visíveis em suas criaturas (Rm . I,
20).
— O efeito revela a causa; a obra, o artista; as qua
lidades das criaturas, os atributos do Criador; porque
«Nemo dat, quod non habet»: «Ninguém dá o que não
tem» (P. R .).
Ao alvorecer da razão, adquirimos espontaneamente
a ideia de Deus. E posto que a certeza que temos de
sua existência não seja necessariamente produto de um
raciocínio científico, todavia a nossa mente eleva-se, co
mo diz a Escritura, das criaturas ao Criador; das coisas
contingentes à Causa necessária, da Qual todas as demais
dependem.
O universo fala-nos, a grandes vozes, de um Deus
verdadeiro e vivo, do Qual provém a vida, e sem o Qual
nem a vida, nem coisa alguma, seria possível.
Quem não vê que o homem é em tudo limitado: no
seu corpo, como no seu espírito; em sua ciência, actividade, pensamento...?
Quem não sente em si aspirações e ansiedades, que
não pode satisfazer nesta vida?
É que fomos criados para Deus, e portanto nEle só,
na sua posse, repousaremos.
— Não nos sacia o finito, porque fomos feitos pelo
Infinito, à sua imagem e semelhança, e por isso com acpirações infinitas, para o Infinito.
O Infinito só podia criar o finito para Si não por
egoísmo, mas por necessidade absoluta de sua natureza.
Não será ainda por isso que a ideia de Deus, do In
finito, é espontânea; que a sua existência se nos impõe
quase com a evidência de um primeiro princípio? (P. R .).
Os argumentos excogitados pelos sábios, para d e
monstrar a existência de Deus, vêm confirmar-nos em
nossa anterior convicção.
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Dizem-nos que Deus é a Causa das causas, o Ser
necessário, o Primeiro Motor, etc., etc..
Todos reunidos, são de força irresistível e de in
contestável valor.
iPor motivo de brevidade, examinemos apenas dois:
o argumento da ordem a um fim determinado, que -e
manifesta em todas as coisas que constituem o universo,
e o argumento tirado da consciência.
Tudo, no universo, se revela ordenado a um fim.
É evidente que a activa concorrência de diversos ele
mentos de que resulta um fim ordenado supõe uma cau
sa inteligente que os ordenou.
Como exemplo comprobativo, basta evocar à lem
brança a maquinaria de um relógio, que marca o tem
po com regularidade.
O relógio supõe o relojoeiro.
Ora, a Natureza é toda ela um exemplo de diver
sos elementos que, convenientemente adaptados, visam
um fim determinado e o realizam.
Logo a Natureza é efeito de uma Causa inteligente:
Deus. Porque é um absurdo pensar que as penas da asa
de um pássaro nasceram ali por nascer.
O mesmo se diga dos olhos humanos e de todas ou
tras maravilhas que povoam o universo.
— É evidente que, se o relógio supõe o relojoeiro,
a ordem supõe um Ordenador, como já argumentava o
próprio Voltaire.
«Quod ah intelligente est, aâ ahquem finem est ~:
O ser inteligente tem sempre um fim em suas operações.
E só ele o tem.
É a inteligência, e só ela, que ordena os meios ao
fim (P. R.).
E o que se diz da ordem, diga-se igualmente da be
leza e formosura que esplendem nos céus, na terra, nos
mares; em toda a parte, em suma para onde volvamos
os nossos olhos.
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Que beleza sem igual num pôr de sol, na plumagem de um beija-flor, de um pavão; na elegância de um
feto e na grandeza e robustez de um cedro gigante; na
ligeireza do antílope e na flexibilidade do tigre; nas cria
ções de um poeta; e, em geral, nas obras-primas dos ar
tistas!
E que dizer do homem, dotado de admirável inte
ligência, de justiça, denominado «microcosmo»: pequeno
mundo?
Com a sua razão discute e analisa as últimas causas
e descobre que a ordem e formosura deste mundo são
obra de uma inteligência divina, de uma formosura di
vina, de um arquitecto divino: Deus.
Argumento deduzido da consciência.
Que é a consciência?
A consciência é a mesma inteligência, enquanto julga
pràticamente da moralidade dos nossos pensamentos, pa
lavras e acções.
A consciência diz imperiosamente: «Isto é bom. Fá-lo! «Isto é mau. Não o faças!»
Eis um facto concreto, que nos ocorre dia a dia.
Há dentro de nós uma força maravilhosa que cons
tantemente regula as nossas acções, como norma absolu
ta do bem e do mal, e que nos condena implacavelmente
sempre que lhe desobedecemos.
A consciência fala-nos de deveres, e promulga-nos
uma lei, cujos ditames são obrigatórios, últimos e inapeláveis.
Ora, não há lei sem legislador. Quem é pois o autor
desta lei?
Só pode ser Deus, Legislador supremo, fonte e ori
gem de toda a moralidade, árbitro supremo do bem c
do mal.
A voz da consciência é o eco da voz de Deus.
A propósito escreve o Cardeal Newm an:
«A consciência envolve sempre o reconhecimento de
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um objecto vivo a que se dirige. As coisas inanimadas
não nos roubam o afecto; ele é correiativo a pessoas.
O facto de, ao desobedecer à voz da consciência,
nos sentirmos responsáveis, confusos e receosos, supõe
que existe um Ser, perante o Qual nos reconhecemos responsáveis, temos pejo de comparecer, e cuja justiça te
memos.
Ao praticar o mal, sentimo-nos Intimamente incomo
dados, como quando desgostamos sèriamente nossa mãe.
Ao contrário: ao praticar o bem sentimo-nos inti
mamente satisfeitos e contentes, como quando nosso pai
se sorri para nós, e nos elogia.
Que pressupõe tudo isto, senão que temos em nos
so íntimo a imagem de Alguém que veneramos, e em
cujo sorriso e contentamento nos comprazemos; Alguém
por Quem suspiramos, cuja clemência suplicamos, e a
cuja justiça procuramos furtar-nos?
Jamais experimentaríamos tais sentimentos, se não
houvesse um Ser inteligente que no-los excitasse.
Segue-se, portanto, que os fenômenos da consciên
cia nos colocam diante dos olhos a imagem de um supre
mo Governador, que tudo vê, juiz, santo, justo, pode
roso, remunerador» (Grammar of Assent. 109).
— Na verdade: ama-se, ou teme-se, ou odeia-se, 0
que existe. O nada não se ama, nem se odeia, nem se
teme (P. R.).

Por que persistem, pois, muitos em negar a exis
tência de Deus, contra o claro testemunho da ra
zão, o consenso universal de todos os povos e,
em suma, as muitas e irrefragáveis provas que a
confirmam?
Não é difícil a resposta.
Não há muitos ladrões e assassinos, apesar de sabe
rem que roubar e matar e mau?
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Semelhantemente: não falta quem ouse negar o que
é mais claro do que a luz do dia.
O Salmista chamaAhes «néscios» (Sim. 52, i ) , e
S. Paulo: «inexcusáveis» (Rm. 1, 20).
A razão por que muitos negam a existência de
Deus está em seus vícios e pecados. É neles que se deve procurar.
D i 4 o S. Paulo, ao escrever: «O homem animal,
sensual, não percebe as coisas que são do Espírito de
Deus; porque lhe parecem uma estultícia, e não as po
de entender; porquanto elas ponderam-se espiritual
mente» (I Cor. 2, 14 ).
Sabemos de certeza que Deus existe; só O conhe
cemos, porém, inadequadamente, e o seu tanto nebulo
samente.
Todavia, nada tão anti-lógico como a conclusão dos
agnósticos que, constrangidos a admitir uma Causa pri
ma, proscrevem Deus, só porque O não conhecem co
mo Ele é em Si mesmo.
A inteligência humana é limitada. Nãò pode, por
tanto, conhecer integralmente Deus, que é infinito. Se O
conhecera. Deus não seria Deus.
— O finito não tem direito a pretender conhecer
totalmente o Infinito.
Semelhante tentame seria uma monstruosidade ló
gica. Pecaria flagrantemente contra este axioma aristotélico: «Inter mensuram et mensuratum proportio esse
debet».
A incredulidade, para ser e continuar a ser o que
é, põe de lado a lógica da razão, e substitui-a pela lógica
das paixões (P. R .).
A Bíblia sagrada abunda em textos que nos falam
da «incompreensibilidade de Deus» (Sab. 9, 13 , 16;
Rm. II, 23-34).
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A idéia que os católicos têm de Deus não é
uma pura abstracção?
Os católicos crêem que Deus é o único Ser necessário: isto é: o único que existe necessariamente, que
sempre existiu, que existe, que sempre existirá, que não
pode não existir.
Ele próprio o disse a Moisés na sarça-ardente: «Ew
sou o que sou» (Êx. 3, 14 ).
Muitos incrédulos modernos confundem «ser», termo universal, com «Ser» com que designamos Deus.
«Ser», termo universal, significa o que é contingente, o que pode existir, ou não existir; «Ser», nome
de Deus, significa a plenitude de toda a realidade, e a
unidade infinita de todas as perfeições em grau infinito.
Eis a nossa resposta aos que nos acusam de fazer de
Deus uma pura abstracção.
— Do finito não se pode abstrair o Infinito; de
perfeições finitas, quais são as das criaturas, não se podem abstrair perfeições infinitas.
Pode-se sim, e deve-se, da existência do finito con
cluir a existência do Infinito; das perfeições finitas do
finito concluir as perfeições infinitas do Infinito (P. R.).

'Não fazem os católicos de Deus uma espécie
de homem superior?
— Não.
Quando dizemos, com a Escritura, que Deus vê,
ouve, agradece, se encoleriza, etc., é claro que falamos
metafòricamen te.
De modo algum adoramos um deus feito à nossa
imagem e semelhança.
Replica-se-nos;
— Mas as perfeições que atribuís a Deus são justa
mente as que observais no homem.
s
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Logo é que imaginais Deus, como se fora um ho
mem.
— Semelhante conclusão não se contém nas pre
missas.
É verdade que atribuímos a Deus as perfeições que
vemos no homem: bondade, sabedoria, beleza, etc., mas
somente por analogia.
Deus possui as perfeições humanas em grau in
finito, e portanto infinitamente superior ao nosso. Se
o homem é bom, Deus é infimtamente bom, é a Bon
dade mesma.
A diferença é, pois, infinita.
Aclaremos isto com uma comparação.
Quando, ao ver um retrato de Menéndes y Pelayo,
exclamamos: Que crítico tão excepcional!, é claro que
não nos referimos ao retrato em si mesmo, mas à pes
soa que representa, em quem brilham tão admiravel
mente dotes de crítica literária.
A proporção analógica que existe entre Deus e as
suas criaturas é, sem dúvida, o melhor livro em que po
demos estudar e conhecer as infinitas perfeições do
Criador.
Tenha-se sempre presente que os atributos de Deus
se identificam com a sua mesma divina essência, e por
isso em cada um deles se contêm todos.
O limitado da nossa inteligência é que nos faz ver
separadamente em Deus diversas perfeições: verdade,
sabedoria, bondade, justiça, omnipotência, omnipresen
ça, etc. Em realidade porém não são mais em si mes
mas que a Natureza divina.
Não é pois uma abstracção o Deus que adoramos,
nem tão pouco um Super-Homem, — mas sim um Deus
pessoal, Criador e Conservador de tudo o que existe,
eterno, imutável, santo.
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Não são uma e mesma coisa Deus e o universo?
Nada tão consolador como pensar que, sendo Deus
felicíssimo em Si mesmo, se tenha dignado criar os
ceus e a terra, não só para sua glória, mas também para
nosso eterno bem-estar.
A religião brota espontaneamente da luz da criação.
Eu não sou meu; eu sou de Deus, que me tirou
do nada, e que perenemente me conserva, para que
não volva ao que era, para que persista no ser.
É também na criação que devemos procurar a to
tal diferença que existe entre Deus e a matéria e força
cósmica.
Deus não é nenhuma das coisas criadas, nem es
tá identificado com elas.
Deus é o Ser absoluto e transcendente, infinitamen
te superior a todas as coisas existentes e possíveis, mas
ao mesmo tempo manente no meio de sua criação:
«Nele mesmo vivemos, e nos movemos, e existimos•>
(Act. 17, 28).
A presença, poder e actividade de Deus são, sem
pre e em todo o lugar, necessárias, não só para que as
coisas persistam no ser, mas para que possam exercer
a sua actividade.
Deus Criador é necessariamente Conservador.
É ainda a criação que nos fala de uma Pessoa di
vina, que nos ama infinitamente, e nos pede o nosso
amor.
A Causa-Prima deve ser um Deus pessoal. Ser Causa-Prima ser impessoal, seria uma contradição.
O mais sublime que conhecemos neste mundo é a
personalidade humana, que consiste em entender, que
rer, e ter consciência dos seus actos.
A Causa-Prima não poderia, pois, ter criado a per
sonalidade humana, se não entendesse, quisesse, e ti
vesse consciência dos seus actos.
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E por quê?
A razão é muito simples, e muito clara: é que nin
guém dá o que não tem; é que o efeito não pode ser
superior à causa,
Todas as coisas finitas se encontram em Deus co
mo em sua Qrigem; mas como esta Origem é infinita,
segue-se que a Inteligência e a Vontade em Deus não
são limitadas, como nas criaturas.
— No finito tudo é finito; no Infinito tudo é in
finito.
Por outros termos: em Deus Criador, em razão de
sua mesma Essência, tudo é infinito; nas criaturas, em
virtude de sua mesma natureza, tudo é limitado. (P. R .).
Sendo Deus nosso Princípio, é também necessaria
mente nosso Senhor, e nosso Fim.
Ele próprio o declara por S. João no Apocalipse,
dizendo: «£« sou o A lfa e o Ómega, o Princípio e o
Fimn (Apc. i, 8).
— Nosso Senhor: tem direito a mandar-nos; nós,
o dever de Lhe obedecer.
Nosso Fim : é a meta suprema de todas as nossas
aspirações, que só nEle encontrarão a sua plena satis
fação.
Deve ser, portanto, para nós o que o norte é pa
ra a bússola, e a bússola para o nauta (P. R .).

Não dizem alguns turistas que encontraram
tribos inteiramente ateias?
Os turistas, que o dizem, falam sem suficiente co
nhecimento de causa.
Esta asserção tem sido muitas vezes feita, por
exemplo, por Sir John Lubbock na sua aOrigin of C iv i'
lization)>. Mas foi contraditado por muitos sábios emi
nentes, tais como: T ylor (Prim itive Culture, I. 37 &)-
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Hellwald (Natural History of Man, 95), e Peschel
(Volkerkunde, 260).
Os turistas desconhecem por completo a língua dos
respectivos 'indígenas.
Depois, o estudo que fazem de sua religião é, sem
dúvida, muito superficial, para poderem tirar dele, com
segurança, semelhante conclusão.
Estes povos mostram-se muito reservados diante
dos brancos, sobretudo desconhecidos, como são os tu
ristas; e abstêm-se de praticar diante deles os seus ri
tos supersticiosos (Max Muller: Lectures on the Science
of Religion, 53).
Donde inferem falsamente alguns turistas que a
tribo «a», «b», ou «c», não tem sequer noção do «Ser
supremo».
Em confirmação desta afirmativa, temos os «índios
da Terra-do-Fogo».
Estes povos eram apresentados como ateus. Ültimamente, porém, foi absolutamente desmentido por do.s
padres católicos, cientistas, que permaneceram entre eles
durante anos, missionando.

Não pode um ateu ser moral?
. Não.
Deus, Legislador infinitamente santo e justo, escre
veu a sua lei em nossos corações, e deu-nos a luz da ra
zão para, mediante ela, chegarmos ao conhecimento c!a
lei moral, que se dignou revelar-nos.
Eis o único fundamento da moralidade.
«Moralidade que não seja baseada em motivos re
ligiosos, — escreveu Liddon — , (Some Elements of
Religion, 18), é como o ramo cortado da árvore.
Talvez, devido a causas acidentais, se conserve ver
de durante algum tempo; mas não se espere mais dele
vida pujante e vigorosa.
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Moralidade unicamente baseada em lei abstracta
nunca poderá prevalecer, porque o homem, queira ou
não queira, terá que haver-se muitas vezes a braços com
factos concretos e ponderosos motivos, e uma lei mera'
mente abstracta é em demasia impessoal para o obrigar
ao cumprimento do dever.
Os incrédulos, nossos contemporâneos, em vão ten
taram várias teorias de moralidade, prescrevendo, porém,
sempre delas a religião.
— Chama-se a isto pretender edificar no ar, sem li
gação alguma com a terra.
A moral independente, qualquer que seja, por si
mesma, está julgada (P. R .).
Não se nega o dever de amar o próximo; ao con
trário, proclama-se, e elogia-se sobre todas as virtudes a
caridade. Concluir, porém, daí que o único fim do ho
mem é promover o bem comum, é um absurdo contra o
qual se revolta a própria razão.
O homem não depende primária e exclusivamen
te da sociedade, mas do seu Criador e Senhor, e do
Criador e Senhor da sociedade: Deus.
Do utilitarismo veio-nos o eugenismo, a esteriliza'
ção, esse paganismo moderno, que se propõe melhorar
a raça, privando os defeituosos e débeis do direito à
paternidade; que convida as massas ao crime e a julgar
por si mesmas o que mais lhes convém, sem atentarem
em que assim convertem o crime em condição indispen
sável da virtude (Cronin: T he Science of Ethics, 275' 372).

Não é a virtude prêmio de si mesma?
Quê!
Não é raro ver o justo vestido de farrapos, e o ricioso passeando-se em luxuoso automóvel.
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Contentar-se-á o justo com a simples voz da cons
ciência, que lhe diz: Procedes bem?
Mas não é raro que a própria consciência, à força de
repelir o bem e praticar o mal, se embote por tal mo
do, que alfim chame bem ao mal, e mal ao bem.
Em tal caso, resta-nos ainda a sanção das leis...
‘ A sanção das leis!... Hoje a maioria dos cida
dãos considera as leis civis como meramente penais.
— Ainda temos outro refúgio...
— Qual é?...
— A opinião pública...
— Estamos bem servidos, se nos fiamos nela. Que
vemos nós? Vemos ajornais» atacarem Instituições san'
tíssimas; «Corporações meritíssimas» vituperadas soezmente pelas turbas e atropeladas pelos Governos.
Em resumo:
Deus é o único que lê os segredos do nosso coração;
que sabe os motivos que nos levam a operar; é o único
que nos premiará, ou punirá, segundo as nossas boas ou
más obras (2 Para. 6, 30; Prov. 24, 29; E d. 16, 15, 24,
35; Sim. 6 1, 13 ; Jerem. 32, 19; Mt. 16, 27; Rm. 2, 6;
Cor. I a 3, 8; Gal. 6, 5).

Dado que alguém não creia em Deus; não lhe
bastará a consciência, como guia e norma de seus
actos?
A consciência de per si só não, porque não é infalível.
Assim como pode errar, quando lhe diz como po
de gastar o seu dinheiro; também pode errar, quando se
trata da moralidade dos seus actos.
Quando se separa a moralidade da religião, a razão
converte-se em guia cego, versátil, e sujeito aos vaivéns
da opinião pública, ao capricho, à paixão, a preconceitos;
e a autoridade da consciência abre falência, e alfim esaparece.
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Mas quem crê em Deus, — Criador, Senhor e Fim
supremo — , reconhece um poder superior, com direito
absoluto a mandar em suas criaturas, e que elas, por isso
mesmo que o são, estão de justiça obrigadas a obedecer
a seu Senhor, e a realizar o fim para que Ele as criou.
Toda a lei supõe um legislador, um superior.
Portanto, a teoria dos agnósticos, arvorando a ra
zão individual em lei absoluta e norma infalível dos
actos humanos, é simplesmente ridícula.
Ninguém se considera, nem pode considerar, su
perior de si mesmo.
Como mandará, com autoridade, em si mesmo?
«Quando o agnóstico, diz Sharpe (Principies of
Christianity, 68), afirma que tem consciência e atribui
muitos dos seus actos à influência do sentimento do de
ver, já admite os princípios de causalidade, estabilidade e
consistência. Outrossim, guia-se em suas acções por cer
tos ideais de perfeição, tais como: a bondade, a beleza,
e a.verdade, de que procura informar os seus actos.
Ora, estes princípios directivos constituem precisa
mente os elementos da idéia de Deus».

II

O MAL. POR QUE PERMITE DEUS O MAL
Por que, sendo Deus bom, permite que os maus
prosperem e que os bons vivam aflitos e sujeitos
a mil misérias?
Primeiramente, nem os maus prosperam sempre,
nem os bons vivem sempre aflitos.
Quem não conhece pessoas muito cristãs que nadam em abundância, logram invejável saúde e que por
toda a parte são honradas e admiradas?
E quem não conhece também pessoas, sem religião nem costumes, que vivem miseravelmente, sempre
jurando e maldizendo, e com o fim trágico no cárcere ou
na forca?
A felicidade neste mundo é muito relativa.
O pobre virtuoso, contente com o seu pouco, que
põe a sua felicidade em ser bom cristão e viver na gra
ça de Deus, é mil vezes mais feliz que o milionário ava
rento e mau, sempre inquieto e queixoso, por os negó
cios lhe não correrem como quisera, e em perigo de de
sesperar e dar um mau passo.
Dêmos, porém, que só os maus prosperem. Que se
segue daí?
O mais que se segue é que deve existir outra vida,
onde a cada um se dará conforme os seus méritos.
A vida presente é de prova. Na futura, os dignos
terão prêmio eterno; os indignos, pena eterna.
Os bons que se vêem vilipendiados e devoram
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amarguras até às fezes... alegrem-se: estão-se purifican
do neste mundo de seus pecados e já lhes brilha ao lon
ge uma eternidade de paz e descanso.
Os maus, que agora riem, porque triunfam e tudo
lhes sai bem ..., temam: estão recebendo neste mun
do a recompensa. «Ai de vós os que sois ricos, porque
tendes aqui a vossa consolação» (Lc. 6, 24).
E S. Paulo: «Eu tenho para mim que as penalida'
des da presente vida não têm proporção alguma com a
glória vindoura que se manifestará em nós» (Rm. 8, 18 ).

Por que fez Deus o mundo? É certo que se lem
bra de suas criaturas e se preocupa com elas? Sen
do Deus omnipotente e todo amor, por que per
mite o mal no mundo?
O católico crê que o mundo foi feito para glória de
Deus e a Bíblia abunda em textos que o afirmam (Sim.
18, 1 ; Filip. 1, 1 1 ; I Cor. 15 , 24-28).
Deus é não só criador, mas conservador de todas as
coisas.
Se Ele não sustentasse a máquina do universo, ela
far-se-ia em fanicos e volvería ao nada, donde a tirou.
«N Ele mesmo vivem os, e nos movemos e existimos»
(Act. 17, 28). Sua providência tudo abarca; sem ela, nem
um pássaro cai sobre a terra (Mt. 10, 29).
Deus é infalível em suas obras. Nenhumá criatura
pode impedir seus desígnios.
Uma vez persuadidos de sua providência sapientíssima, não devemos perturbar-nos diante do problema do
mal, pois sabemos que o governo acertadíssimo de Deus
«toca desde uma extremidade até à outra com fortaleza,
e dispõe todas as coisas com suavidade» (Sab. 8, 1 ) .
Os católicos não se jactam de resolver satisfatoria
mente o problema do mal. «Por quanto que homem po-
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derá saber o conselho de Deus? ou quem poderá alcançar
o querer de Deus?» (Sab. 9, 13)
Estamos ante um mistério» e os mistérios são man
jar escolhido que so os bem-aventurados saboreiam. Toda
via* com a luz da razão iluminada pela fé, não estamos de
todo as escuras. Condenamos desde logo como absurdas
um sem número de soluções inventadas por estranhas re
ligiões e filosofias.
Não resolve 0 problema:
O dualismo da Pérsia que professa a existência de
dois princípios iguais: um bom e outro mau, em luta cons
tante.
Nem o pessimismo fundamental de Schopenhauer,
ou de Von Hartman, que declarou que o mundo é mau
de mais para ter saído das mãos de Deus.
Nem o optimismo metafísico de Leibnitz, segundo
o qual este mundo, manchado com tanta iniquidade, é o
melhor de todos os mundos possíveis.
Nem o arrogante optimismo de Nietzsche, que de
nuncia o Cristianismo como moralidade escravizadora.
Nem tão pouco a pagã «Ciência Cristã» da sr.a Eddy,
que considerou o mundo como uma ilusão da «mente
mortal».
Nem, em suma, a explicação fútil do inglês Wellss,
cujo deus «finito» nos aligeira o jugo do mal, levando ele
parte do mal que não pode aniquilar.
O Deus que adoramos é infinito em todas as perfeições.
Ele «vela e governa, com a sua providência, todas
as coisas que criou», como diz o Concilio Vaticano.
O mal não é somente a ausência do bem: é a ausên
cia do bem devido. «É a falta de algum bem, que devera
estar presente», diz S. Tomás.
O mal é uma privação, todavia é algo real.
Os males físicos são defeitos que afectam não pouco
a integridade da pessoa, como a cegueira e outros.
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O mal moral, — o pecado — , é o pensamento, pala
vra ou obra que seja contra a recta razão e a lei de Deus,
como o homicídio, o adultério, o roubo.
Deus não pode, pois, ser causa do mal, porque, sendo
este uma carência, não pode ser termo de um acto posi
tivo criador.
Aclaremos esta afirmativa com a formosa comparação
de Downey:
«Assim como o sol, desde as alturas, não derrama se
não luz e claridade, e a sombra, — ausência de lu z — ,
vem-lhe sempre de algum obstáculo, uma árvore, um
muro, que lhe intercepta os raios; assim, Deus, todo bon
dade, não causa senão bondade.
Onde houver, pois, qualquer mal, há, sem dúvida, al
gum obstáculo: frequentemente é o abuso da liberdade
humana» (D ivine Providence, 62).
Deus não intenta directamente males físicos, porque,
sendo infinitamente inteligente, não os pode confundir
com bens; e sendo infinitamente bom, não pode regozijar-se com as misérias e sofrimentos de suas criaturas.
Deus permite os males de ordem física, mas dispõe
de tal maneira as coisas que por eles nos venham bens.
«A bondade e o poder de Deus são tais, diz Santo Agos
tinho, que até dos males tiram bens» (Enchiridion, c. II).
E S. Paulo: «Aos que amam a Deus todas as coisas
lhes contribuem para seu bem » (Rm. 8, 28).

Os sofrimentos serão um m al?
Os santos dizem que não. Eles desejavam-nos.
Quantos pecadores, que viviam esquecidos de Deus,
ao verem-se amarrados a uma cama, ou encarcerados num
hospital, não têm aberto os olhos e, desenganados da ca
ducidade das coisas terrenas, estendido os braços para o
Senhor?!
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Aquela enfermidade foi para eles chave, que lhes
abriu as portas do Céu.
O sangue dos mártires foi, e e, semente de cristãos,
como escreveu Tertuliano.
Da Paixão e Morte de Jesus Cristo veio a nossa redenção.
O mesmo se diga de tantos outros males, que são
fontes de bens.
«É que Deus escreve direito por linhas tortas», co
mo diz o nosso povo.

Mas, o mal moral, o pecado, como o permite
Deus?
É certo que Deus, infinitamente bom, odeia neces
sariamente o pecado, como ama necessariamente a vir
tude.
O pecado é um acto da vontade, que implica a recu
sa deliberada da criatura de obedecer a seu Criador c
Senhor.
A vontade é sempre livre em seus actos. O nosso ser
viço é livre: não somos autômatos nem escravos.
A liberdade da nossa vontade envolve necessaria
mente a possibilidade de pecar.
Todavia, se eu peco, é porque quero.
É certo que a minha inclinação para o pecado é enor
me e que o meio, que me rodeia, me incita poderosamente
a ele; mas, repito: haja o que houver, se peco é porque
quero.
«As criaturas, — escreve E. I. W atkin— , por sua
mesma existência envolvem o mal, como a sombra por
sua existência envolve a de objectos que lhe interceptam
a claridade da luz.
i .
Portanto, Deus omnipotente não podia excluir o mal
do seu desígnio criador. Se o excluira, a criação confun-
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dir-se-ia com o Criador» (G o d and the Supernatural,
16 1).
Talvez se insista: Ele não há homens que não po
dem deixar de pecar, ou por terem nascido e vivido em
meio sem costumes, ou por seu temperamento, ou ainda
por uma e outra coisa?
Isto é menos verdadeiro.
Deus conhece bem as nossas necessidades, concede-nos a sua graça em harmonia com elas, e não nos pedirá
contas do que não pudemos evitar. O impulso que senti
mos para pecar não é irresistível. Fica-nos sempre livre a
a vontade. E se em verdade o impulso fosse tal que nos
tirasse a liberdade, deixaria de haver pecado.
O dogma do pecado original projecta não pouca luz
sobre o problema do mal.
«Adão, — diz o Concilio de T ren to — , perdeu para
si e para todos nós a santidade e a justiça que recebera de
Deus, e manchado com o pecado da desobediência transmitiu-nos a morte e as dores do corpo, o pecado e a morte
da alma» (T rid. Sess. 5, cân 2. Cfr. Gén. 3, 7, 16-29;
Rm. 5, 12 -19 ).
Mas o Apóstolo diz: «Onde abundou o pecado superabundou a graça» (Rm . 5, 20).
Jesus Cristo, com sua paixão e morte, remiu-nos da
escravidão do pecado e restituíu-nos à ordem sobrenatu
ral da graça; as prerrogativas, porém, de que Adão gozava,
antes de pecar, perderam-se para sempre. Ao contrário,
estaríamos isentos de dores, da concupiscência e sobretudo
da morte.
No pecado representativo de Adão deve buscar-se,
pois, a origem de muitos dos males presentes.
Para nossa consolação, sabemos que Jesus Cristo con
verte as nossas dores e sofrimentos, levados pacientemen
te, em ocasião de méritos e satisfações sem número.
O supremo valor do nosso esforço espiritual pelo Céu
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é, — como notou o P. Rickaby — , o real fim de Deus em
permitir o mal (In Indian Abbey, 245).
Os males da vida presente são inimigos que nos saem
ao encontro no nosso caminho para o Céu.
Deus concede-nos graça em abundância para os ba
termos e vencermos, e prepara-nos, entretanto, em prê
mio do nosso triunfo, coroas e lauréis de glória.

III

NATUREZA DA ALMA. A NOSSA ALMA
t IMORTAL
Que é a alma humana e quando a cria Deus?
Não será o nosso espírito composto de uma série
de estados sucessivos? Os animais têm alma?
A alma é o princípio da nossa vida individual cons
ciente; o princípio em cuja virtude sentimos, pensamos e
queremos. É um princípio substancial subsistente em si
mesmo, distinto, portanto, de qualquer acidente. O aci
dente, por exemplo, o cheiro, a cor, necessita de outro
para existir.
A alma não é composta de partes separáveis: é uma
substância simples.
Também é espiritual, isto é: não necessita da maté
ria para existir.
Conhecemos a alma pelos seus actos.
A experiência de cada dia diz-me que eu sou um ^er
real que subsisto em mim mesmo.
Eu sou o sujeito dos meus pensamentos e sensações
e a causa de minhas volições.
Eu sou distinto de qualquer outro ser.
Há dentro de mim um «eu» que é o centro e a ori
gem das minhas operações.
Quanto ao nosso espírito ou mente, ele não é com
posto de uma série de estados sucessivos, mas conserva
constantemente sua identidade, embora nossas sensações

conscientes sobrepassem em número as estrelas do céu.
A memona confirma-o.
,
® anc'ao
nívea barba e calvo sabe muito bem que
e aquele mesmo menino de rosto rosáceo e cabelos de
oiro que jogava com a irmãzinha; aquele jovem apruma
do ^que cursou tal Universidade; aquele homem feito que
se casou tal diat e que se viu mais tarde rodeado de tantos e tais filhos*
Menino, jovem, homem feito, agora velho...
Que bem se lembra das cenas dessas distintas épocas
de sua vida!
'Mudou o corpo, mas o «eu» persiste. Porquê?
Porque sua mente, o seu espírito é sempre o mesmo*
e não uma série de estados sucessivos.
As propriedades de nossa alma são opstas às da ma
téria.
A nossa alma é uma substância simples e espiritual.
Devido a isso, podemos formar idéias abstractas, co
mo a bondade, a verdade, a beleza; vemos a relação que
existe entre duas ou mais idéias e deduzimos uma con
sequência; reflectimos, somos livres em nossos acros, ama
mos a justiça e odiamos a iniquidade.
Nada disto vemos na matéria.
Tão pouco o vemos na alma dos animais* porque
ela depende em todo o seu ser da matéria.
Não vereis nos animais sinais de entendimento.
•Não falam, nem progridem, nem são livres em seus
actos. Neles não há mais que instinto, e suas actividades estão inteiramente limitadas ao sensível _e concreto.
A alma dos brutos, por conseguinte, nao pode vi
ver separada do corpo. Quando este morre, e,a deixa de
existir.
alma, sabemos que Deus
Quanto a origem
do recénvgerado,
a cria directamente, e a une
, ,
formando com ele uma natureza huma .
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Pode a razão provar a imortalidade da alm a?
A alma nasce com o corpo. Por que não morre com
ele? Creram os judeus na imortalidade da alma?
A sobrevivência da nossa alma à morte do corpo é
uma das verdades fundamentais da religião católica. A
alma jamais morrerá.
Esta verdade vem clara e explicitamente expressa
no Antigo Testamento, onde os judeus certamente a leram. Citemos apenas uma ou outra passagem.
Do Gênese: «Formou o Senhor Deus ao homem do
barro da terra, e inspirou no seu rosto um assopro de
vida, e foi feito o homem em alma vivente» (Gén. 2, 7).
Da Sabedoria: «A justiça é perpétua e imortal. Mas
os ímpios... não souberam os segredos de Deus, nem es
peraram retribuição de justiça, nem fizeram conceito da
honra (do prêmio) das almas santas. Porquanto Deus
criou o homem inexterminável, e o fez à imagem da sua
semelhança» (Sab. 1, 15 -16 ; 2, 22-23).
Do Eclesiastes: «E o pó se torne na sua terra donde
era, e o espírito volte para Deus que o deu» (Ecles.
12, 7).
De Daniel: «Toda a multidão dos que dormem no
pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, e outros
para um opróbrio que eles terão sempre diante dos olhos»
(Dan. 12, 2 ).
— Mas, para que mais citações? Quando a Bíblia não
apregoa esta verdade explícitamente, toda ela a conclama
implicitamente.
Aventa-se-nos, perante a Bíblia e a história do povo
judeu, que nem sequer é lícito duvidar da crença dos ju
deus na imortalidade da alma (P. R .).

na tu reza

da a lm a

SI

A imortalidade da alma pode provar-se com a
razao.
f

Entre as muitas provas que podiam aduzir-se, va
mos apresentar apenas quatro.

Universalidade da crença na imortalidade da alma:
Não há no globo tribo, por mais bárbara, que não
creiat mais ou menos clara ou vagamente, na imortalida
de da alma. E isto «desde os tempos mais primitivos até
ao presente ('Cfr. H. Frank: Modem Light on Immorta^
lity, 35. Frazer: Belief in Immortality, 2 17 ); desde cs
tempos pré-históricos, como o estão confirmando as es
cavações e dóxmenes recentemente descobertos.
Ora, crença tão geral e de tão vital influência na vi
da moral do homem deve ter o seu fundamento; ao con
trário, a razão humana seria impotente para adquirir de
certeza verdade alguma.
2.a A natureza da alma:
O facto de a nossa mente poder formar conceitos
abstractos e tirar deles conclusões lógicas prova que a al
ma é essencialmente independente do corpo.
Logo, de que o corpo morra, não se segue que morra
também a alma.
Demais, o corpo compõe-se de partes extensas: a li
ma, não: é uma substância simples, indivisível, espiritual
e por isso mesmo incorruptível.
Não há poder humano que a possa aniquilar, poique aniquilaçao supõe» subtracçao do concurso conserva
dor», mas isso só Deus o pode fazer.
Na verdade: Deus, e só Deus, absolutamente falando, poderia aniquilá-la; todavia a razão, de harmonia com
a fé, diz-nos que Deus jamais a aniquilará. Sena ate pue
ril criar uma natureza incoruptivel para a destruir.
Este postulado da razão é confirmado pela divina re-

^

ciemos apenas esta passagem bíblica: <•£ irio estes
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(os condenados), — diz Jesus Cristo pór S. M ateus— ,
para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna»
(M t. 25, 46).
3>a Natureza do entendimento e da vontade:
A nossa inteligência, por mais que conheça, nunca
se satisfaz: aspira sempre a conhecer mais e mais.
Uma só coisa a pode satisfazer: a Verdade infinita,
e satisfá-la-á na vida futura.
A nossa vontade aspira de contínuo a perfeita e
interminável felicidade.
Mas neste mundo não se encontra. Aqui não há bem
perfeito. Para qualquer lado para que nos voltemos, damos sempre com a presença do mal.
Nada neste mundo, onde tudo perece, pode satisfazer as nossas aspirações, porque fomos feitos para o Eter
no e Infinito e, enquanto O não lograrmos, teremos sem
pre fome e sede dEle.
Negada a vida do Além , estas inquietações e aspira
ções são um contra-senso.
4»a Prova ética:
Deus, legislador santo e justo, ao promulgar ao ho
mem a lei moral, reservou sua eficaz sanção para a vida
futura.
Não há lei sem sanção.
Ora, a razão clama e protesta ao reflectir nas sanções
que Deus aplica na vida presente aos transgressores da 'ei
moral; pois não só fica sem castigo o vício, como o vicio
so, o caluniador, o ladrão, são honrados e dignificados; e,
ao contrário, o justo é desprezado e por vezes desterrado
como malfeitor.
A razão perderia o norte, se lhe dissessem que a ir
mã da caridade e a prostituta seriam medidas pela mesma
bitola. O mundo então converter-se-ia num caos.
Daqui a necessidade de haver outra vida onde a al-
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ma do justo receba a sua merecida recompensa s a do
criminoso o seu merecido castigo.
(Sobre o assunto deste capítulo ler, entre outras
obras, «0 Problema cruciante do Além, cc. VI e VII,
págs. 75 '14 4 , pelo P. José Rolim, o. £. m.).

RELIGIÃO. SUA ORIGEM. NECESSIDADE
DA RELIGIÃO. HÁ UMA SÓ RELIGIÃO
VERDADEIRA. INDIFERENTISMO
Não é a religião uma invenção dos padres e
estadistas?
A História não a regista.
— E devia registar, se o fora, atenta a sua incompará
vel importância. Ela regista tanta coisa bem somenos...
!D evia registar: o facto religioso é o facto dos fac
tos: nem o facto político, nem o social, nem o econômi
co, são factos que se lhe comparem. A todos antecede
cronologicamente; a todos excede em sua compreensão:
nem é nacional, nem internacional: é universal; univer
sal ao tempo e ao espaço; abrange povos, todos os povos,
nações, famílias e indivíduos.
Repetimos: se a religião fosse uma invenção dos pa
dres e estadistas, a História devia registá-la (P. R .).
O autor desta objecção não meteu os bois ao carro;
meteu o carro aos bois.
Como, e para que, haviam de existir sacerdotes, antes^e haver religião?
Sacerdote é o que tem a seu cuidado as coisas da
religião.
Não havendo, pois, religião, não haveria sacerdotes.
A boa ordem das coisas exige que primeiro exista a
religião, e depois quem a administre (H ettinger; Natu
ral Religion, 68).

KEUGIÃO: SUA ORIGEM, NECESSIDADE

ele A tellgla0 C C06Va d° Primeiro homem: nasceu com
«Quando o racionalista, - diz L o t z e - , atribui a
origem e desenvolvimento da religião a tendência do
homem para a superstição, tendência que os sacerdotes
habilmente exploraram para seus fins, esquece-se de que,
se assim fora, a religião teria nascido de uma sociedade
sabia e bem organizada, que só podia existir num esta
do de cultura e civilização adiantadíssimas<).

Não terá a religião a sua origem no temor que
o homem experimentava ao presenciar as maravi
lhas da natureza?
De modo algum.
O homem primitivo pôde tomar-se de espanto pe
rante uma tempestade desfeita, um ciclone, um tremor
de terra. Mas isto sucede ainda hoje aos mesmos sábios.
que não apenas aos rudes.
Semelhante temor é puramente natural e absoluta
mente incapaz de sugerir ao homem a ideia de Deus, se
ele já antes a não tivera.
Muito bem escreve De Maistre nas suas uSotrées de
S. Petersburg»: «O homem, ao chamar a Deus Senhor,
Mestre, Pai, mostra que a ideia que tem de Deus lhe
não vem do temor.
„
Demais, vemos que a música e a dança tem desem
penhado um papel importante no cmto divmo.
E a ideia de festividade anda tao unida com a de
regozijo que, dizer festa, equivale a dizer solemaade religiosa».
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a educação, o ambiente social em que se vive, e
sim ilares?
É certo que muitos são católicos, protestantes, ou
pagãos, porque seus pais o foram também, e os educaram
em sua religião.
Respondemos, todavia, com a Igreja Católica, que a
fé é um acto dá inteligência, baseado em incontestáveis
motivos de credibilidade.
— É o «rationabile obsequium»: «o culto racional»
de que fala S. Paulo aos romanos. (Rm. 12, 1. — P. R .).
O que sincera e humildemente procurar a verdade
e a pedir a Deus, encontrá-la-á, Ele lha concederá, iluminando-lhe o espírito, para que descubra os erros e falsidade da educação anti-católica que recebeu.
O Concilio Vaticano, falando da fé, expressasse nos
termos seguintes: «Dependendo o homem totalmente de
Deus, seu Criador e Senhor, e devendo a razão criada
estar sujeita à Verdade incriada, segue-se que somos obrigados a submeter pela fé a nossa inteligência e vontade
a Deus Revelador.
A Igreja Católica ensina que a fé, princípio da salvação, é uma virtude sobrenatural pela qual, com a ajuda
de Deus, cremos o que Ele nos revela, não porque descu
bramos com nossa inteligência a verdade intrínseca, mas
pela autoridade de Deus Revelador, que se não engana,
nem pode enganar-nos» (Sess. III, c. 3 ) .
O que nasceu no seio da verdadeira religião, nela
cresceu e foi educado, dê por isso muitas graças a Deus,
e esforce-se por viver em harmonia com a sua fé; o que,
porém, por especial mercê do Senhor, descobre que está
fora do seu redil, está obrigado, em consciência, a procurá-lo, a investigar, até dar com ele, e dando, a juntar-se-lhe; ao encontrar a verdade, a abraçá-la.

A religião não é um puro sentim entalism o? T e -
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nho visto em reuniões de caracter religioso, que os
sentimentos religiosos se excitam à mldida que
oradores e as massas se acaloram?

Z

_ A religião nada tem que ver com semelhantes exal
tações.
A Igreja Católica condenou sempre sensibilidades
excessivas, excitamentos nervosos* Pôs sempre a sua for*
ça na sã doutrina evangélica, na confissão dolorosa dos
pecados ao sacerdote, e na fé sobrenatural; fé que não
exclui, ao contrário, exige, a prática das boas obras*
Há na Igreja Católica culto externo, santo e digno,
capaz de satisfazer as exigências do coração mais religioso, salvaguardando-o, ao mesmo tempo, contra as ilu
sões de comoções puramente sentimentais.

'Não são as religiões todas iguais? Não diferem
os seus «credos» apenas acidentalmente? Não con
têm todos, e cada um deles, o essencial à salvação?
Não estamos nós sempre a ver homens que crêem
em Jesus Cristo e sua doutrina, e praticam coisas
que ruborizariam um pagão?
Esta objecção sabe, e muito, a Indiferentismo
a
grande enfermidade dos nossos dias»
O indiferente considera a religião como uma espécie
de Polícia, cujo fim é ter mão nos descontentes; ou co
mo uma válvula, para dar saída às pias comoçoes sentiO indiferente tem sempre na boca todas as religiões.
Não se cansa de as elogiar, pelos grandes homen
que têm dado.
educação e a urbanidade
Defende ttnazmente,que *
para todos
pedem, se nao exigem, qu
)
05 “ T sÍm ,’ « á e n a & v e t a e n . e a Igreja Católica
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por intolerante e dogmática, pois exige, sob pena de ex
comunhão, obediência às suas definições.■
As religiões, diz, são outros tantos diversos caminhos
que levam ao Céu. É indiferente, acidental, tomar este, ou
aquele. Cada um toma o que quer, o que mais lhe apraz.
Encontrá-lo-eis em todos os campos:
No campo do ensino: professa o laicismo. Não com
preende por que os católicos se esforcem por ter escolas
suas, onde eduquem religiosamente as suas crianças.
No campo político: é um defensor acérrimo da se
paração entre a Igreja e o Estado.
Ele, que acusa a Igreja de dogmatizar, dogmatiza:
0 Estado não deve ter religião.
No campo social: defende mil princípios subversi
vos, e vocifera contra a Igreja, por legislar sobre o ma
trimônio, divórcio, imoralidade, e tudo o mais que não
concorda com o seu infalível critério.
A Igreja Católica condena o Indiferentismo em ter
mos inequívocos, como o maior inimigo da religião.
O que odeia a Igreja Católica, por lhe haverem pro
pinado, durante o tempo de sua formação, toda a espécie
de calúnia contra ela, não é um inimigo temível.
Basta que estude imparcialmente, e a fundo, a dou
trina católica, para que, ajudado da divina graça, se con
verta de impugnador em panegirista, como Santo Agos
tinho, e mil outros.
Será outro Saulo convertido em Paulo, o Apóstolo
por excelência.
O homem, porém, que sustenta que Deus é indife*
rente à verdade, ou à mentira, porque ele o é, e se glo
ria de ter fabricado uma religião onde cabem, em fra
ternal convívio, todos os «credos» e aideologios»..., se'
melhante homem dificilmente raçiocinará até se subme
ter aos ensinamentos infalíveis da Igreja Católica.
Faltar-lhe-á, para tanto, a humildade.
Fenômeno estranho!
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Ha homens que se afanam dia e noite oor aumentar os seus capitais; homens que lutam ardorosamente
por fazer triunfar os ideais do seu partido político; que
acham pouco todo o tempo para os seus estudos, inves
tigações e progressos científicos; e que só, quando se tra*a _rr «iv^riguar qual é a verdadeira religião, se mostrem
indiferentes... Fenomeno estranho, repetimos!
A todos, e singularmente a estes, diz Jesus Cristo:
«Buscai pnmeiramente o remo de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas se vos acrescentarão» (Mt.

6, 33)-

E noutro lugar:
«Que aproveita ao homem ganhar todo o mundo, se
vier a perder a sua alma? E uma vez perdida, que poderá
dar para a recobrar?» (Mt. 16, 26).
Este indiferentismo nefando é a reacção quinta-es6enciada contra a demolidora doutrina de Lutero.
Lutero diz; «A fé de per si, sem obras, salva».
O Indiferente diz: «As obras de per si, sem fé, sal
vam».
Lutero: «Crê, e faz o que quiseres».
O Indiferente: «Procede bem, e não te preocupes
com o que devas crer».
Ainda: Quando Lutero pregou a_ doutrina do alivn
exame», entregando-lhe a interpretação da Bíblia, lançou
a semente do Indiferentismo.
.
A breve trecho, começaram a pulular as doutrinas
mais opostas, as mais contraditórias versões dos Evange
lhos, e o povo ignorante não estava a altura de distm§U irM m 7 tarde,“ à5 míngua de tempo^de^feição, cm ca
pacidade, para estudar ^ ^ ^ ^ '^ m d i f e r e n t e a salclusao de que crer isto, ou q
VaÇ5L , S, Santidade e Verdade essencial, mfin.ta, nio
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pode comprazer-se igualmente na verdade, e no erro; no
bem, e no mal.
Horrendamente blasfema, portanto, o indiferente ao
dizer que Deus não cuida do que devemos crer.
Um homem, para quem o mesmo seja falar verda
de, que mentir, não será nunca digno de respeito.
Como o seria Deus, se fora indiferente à verdade e
ao erro?
Não é pois de estranhar que o indiferente, que tão
baixo conceito faz de Deus, acabe por negar a sua exis
tência.
N a verdade: o Indiferentismo não é mais que o
Ateísmo disfarçado.
Dizer que todas as religiões são boas é um erro pal
mar. Duas proposições contraditórias não podem ser am
bas verdadeiras: se uma é verdadeira, a outra é necessa
riamente falsa.
Exemplifiquemos:
Diz uma: Há um só Deus.
Diz outra: Há muitos deuses.
Diz uma: Jesus Cristo é Deus.
Diz outra: Jesus Cristo não é Deus.
Diz uma: Mafoma foi um profeta.
Diz outra: Mafoma foi um impostor.
Diz uma: Jesus Cristo condenou o divórcio.
Diz outra: Jesus Cristo permitiu o divórcio.
Uma das duas proposições é verdadeira: ou a pri
meira, ou a segunda.
Uma e outra verdadeiras, ou falsas, é impossível.
Dizer, pois, que todas as religiões são verdadeiras,
ou que suas diferenças são meramente acidentais, é ne
gar a verdade objectiva ao estilo pragmático.
Se assim, fora, o homem podia mudar de religião,
como muda de corte de fato, segundo a moda, ou as cir
cunstâncias. O mesmo indivíduo podia ser católico em

Itália, luterano na Suécia, maometano na Turquia, budista. na China, e sintoista no Japão*
Esta perniciosa doutrina foi expressamente condena
da por Jesus Cristo, ao enviar seus Apóstolos a pregar o
seu Evangelho ao mundo universo, «ensitiãndoAhe tudo
o que Ele lhes tinha otdevindox
28, 20^), e deciarado que, seria condenado ao inferno, quem nao cresse no
seu ensino (Mrc. 16, 16).
'Predisse-lhes, além disso, que muitos haviam de adul
terar a sua doutrina, mas desmascarou-os, dizendo: «Goardauvos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos
de ovelhas, e dentro são lobos roubadores» «Mí. 7, 15).
A história do cristianismo mostra-nos quão oposto
seja ao verdadeiro espírito de Jesus Cristo este maíenai
Indiferentismo, divulgado pelos deístas ingleses e radonalistas franceses do século XVIII.
Nos primeiros três séculos da Igreja, séculos de feroz
perseguição, os cristãos preferiam gostosamente a morte
a queimar uns quantos grãos de incenso em honra dos
deuses, dos ídolos; nem sequer cediam aos rogos dos ami
gos e parentes que lhes pediam que dessem o seu nome
ao tirano, para que figurasse nas listas dos que tinham sa
crificado, e por este meio evitassem cruel e afrontosa
morte.
«Quem mais dá o nome? Quem mais dá?» Pergun
tavam os pagãos.
Os cristãos respondiam com as palavras do Redentor:
«Todo aquele que me confessar diante dos homens,
também 0 confessarei diante de meu Pai que está nos
céus!
E o que me negar diante dos homens, também eu
o negarei diante de meu Pai que está nos céus» (Mt.
I0’

cristãos não eram indiferentes em matena re

ligiosa.
E sê-lo-iam os católicos ingleses do século X V I: San-
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to Tomás More, o Bispo Fisher e Edmund Campión, que
deram a sua vida em defesa da supremacia espiritual do
Pontífice Romano, contra as pretensões dos Tudores pro
testantes?
O que hoje diz: «O homem é livre. Pode crer o que
quiser».
Pela mesma razão, poderá dizer amanhã: «O homem
é livre. Pode fazer o que lhe aprouver».
Se a primeira consequência é lógica, por que o não
há-de ser a segunda?
Saiba, porém, o que assim falar, que levantou o
edifício da sua moralidade sobre a areia movediça da opi
nião, do respeito humano e do capricho, e que, funda
mentada em tais alicerces, não resistirá aos vendavais da
tentação, da dor, e de mil outros contratempos.
Não vale argumentar: Fulano é incrédulo; não põe
os pés na igreja; todavia é amável, caritativo, honesto,
e de vida boa.
Sicrano é católico ferrenho, e é um bêbedo, um hipó
crita, um avarento, e de vida escandalosa.
— E por que não colhe o argumento?
— Não colhe, porque se compara maliciosamente um
vicioso e infame, embora católico de nome, com um in
crédulo naturalmente honrado e honesto.
Dado mesmo que haja muitos destes incrédulos as
sim honrados e honestos, não o são por serem incrédulos;
são-no, apesar de serem incrédulos.
— E porquê? Por que são eles então honrados e ho
nestos?
— Não é difícil explicá-lo.
Omitindo outras razões: Semelhantes incrédulos v i
vem entre cristãos, e até, talvez, tenham nascido de pais
católicos e sido educados religiosamente. Equivale a dizer
que são parasitas.
«Os biologistas, — escreve Balfour— , (Fondations
of Belief, 82), falam-nos de parasitas que vivem em cor-
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pos de animais melhor organizados do que eles, nem
podem viver senão ali.
Isto mesmo se da com homens que pretendem de
monstrar com o seu bom exemplo a verdade e consistência^do puro naturalismo, sem crenças de espécie algu
ma. São parasitas. A sua vida espiritual nutre-se e persis
te sob a égide, não de convicções próprias, mas das con
vicções da sociedade em que vivem. A sua espiritualidade
pois, durará o que durarem as convicções suas protec
tor as».
Um homem que olha com indiferença as verdades
reveladas por Deus; que considera o Decálogo como lei
temporal, emanada da ideologia de um povo semítico;
que se obstina em negar a existência de Deus; que se
ri da imortalidade da alma; que nega o pecado e a li
berdade humana..., — que moral há-de professar?
É advogado? — Subornará os juizes e as testenhas, se o puder fazer sem ser descoberto.
É médico ? — Passará receitas abortivas, e não recua
rá diante das mais criminosas operações.
É político? — Roubará, o rnais que possa, o erário,
e colocará nos cargos públicos mais pingues, e de maior
responsabilidade, os seus amigos e parentes mais imbecis.
Note-se que, se um católico, vencido da tentação,
cai e peca, tem probabilidade de reparar o dano arrepen
dendo-se, porque lhe resta a fé em seu coração e sabe
que, com a ajuda de Deus, com a sua graça, não há mal
que não tenha renledio.
O incrédulo, porém, que atribui a sua queda a cir
cunstâncias, à sua compleição, ou ao incentivo de uma
força superior irresistível..., não se levantara.
Chega a chamar bem ao mal, e mal ao bem.
Não tem, porém, desculpa.
. _
Desde que duvide da moralidade de suas convicções,
« t á obrigado, sob grave, a investigar. Se o nao f « r . v,ve em pecado mortal.
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Peca tão gravemente aquele que se recusa a inquirir
as verdades reveladas, para as não conhecer, como aquele
que, conhecendo^as, as nega.
O mundo esquece-o, mas a Igreja Católica lembra'
'lho, para que o não ignore.
A Igreja a todos admoesta e exorta, com delicadeza,
suavidade e paciência, a que abandonem os seus erros,
nem deixará jamais de o fazer, sem suprimir um só jota
à divina «Mensagem» que Jesus Cristo Lhe confiou, para
curar as nações.

Não d iz a Bíblia «que Deus não faz acepção
de pessoas; mas que em toda a nação aquele que
O teme, e obra o que é justo, esse Lhe é acei
te»? (Act. 10, 3 4 -4 5 ). Não quer isto dizer que um
gentio, bom e caridoso, como o Centurião, se po
de salvar sem se preocupar com «credos», nem
«doutrinas»?
Seria um absurdo pretender defender o Indiferentismo com este argumento.
S. Pedro fala aqui do carácter universal da Igreja
Católica, e afirma que Deus a ninguém exclui do reino
messiânico, seja ele judeu, ou gentio.
Não diz que o gentio se salve pelas virtudes naturais
que pratique, mas que Deus se compraz nele, porque es'
tá bem disposto para receber a divina graça, e conver
tesse à verdadeira religião, qualquer que seja a sua na'
cionalidade.
— Não há bem em que Deus se não compraza, seja
quem for que o pratique: judeu, ou gentio; justo, ou pe'
cador.
Se Satanás pudesse fazer bem, até nele se compraze'
ria Deus.
O bem é sempre bem; todo o bem vem de Deus,
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e Deus não rejeita o qiie é seu, qualquer que seja o
instrumento de que se sirva para o produzir.
Uma coisa, porém, é Deus agradasse do bem, e outra te-lo por meritório da vida eterna.
Mas, se é bem, e por isso agradável a Deus, e, por
outro lado, não é digno de prêmio eterno, ficará sem
recompensa?
Não; de modo algum.
Se é um bem meramente de ordem natural, corresponde-lhe recompensa de ordem natural.
Deus lha dará na vida presente; ou lha levará em
conta ao estabelecer-lhe a pena na vida futura, verificando-se assim plenamente as já citadas palavras bíblicas:
«Deus retribuirá a cada um, segundo as suas obras»
(P. R.).
No mesmo sermão fala S. Pedro da necessidade da
fé e da contrição (Act. 10, 43); de crer na divindade de
Jesus Cristo, em seus milagres, em sua morte de cruz,
em sua ressurreição, em sua segunda vinda a julgar to
dos os homens; e como se realizaram nEle todas as pro
fecias do Antigo Testamento.
O Centurião Cornélio, apenas viu a verdade do Evan
gelho, creu, e foi recebido na Igreja por S. Pedro (Act.
10, 9-48).

Como permite Deus, Verdade por essência, que
haja tantas religiões no mundo? Todas se afirmam
verdadeiras. 'Não 'há tempo para as estudar a todas.
Parece, pois, muito racional a posição de um
céptico, ou a de um agnóstico.
Confessamos lisamente que é difícil explicar por que
permite Deus este tão grande mal: que haja mais que
uma religião; a dificuldade, a incompreensão, porem, co
mo diz Balmes (Cfr. Cartas a un esceptico: 2, 24), nao

3
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nos autoriza a negar a sapientíssima Providência de Deus.
Existe o mal, mas existe também a Providência.
Aparentemente estas duas coisas não podem coexistir; mas de facto coexistem.O nosso empenho, pois, não deve ser negar a existência simultânea destes factos, mas esforçarmos por des
fazer a contradição. Se o não conseguirmos, ninguém inculpemos senão a nossa pequenez.
A nosso ver, a solução deve procurar-se no mistério
do pecado original, que muito debilitou a nossa inteligên
cia e a nossa vontade, e nos deixou sujeitos ao erro e ao
pecado.
— Mais do que tudo, talvez, ainda deva ter-se em
conta que o homem é um ser finito, e livre.
Como ser finito, não pode, nem tem direito, a alcan
çar a razão de ser de todos os desígnios do Infinito, como
fica dito.
Ser livre, «Deus deixou-o, desde o princípio, na mão
do seu conselho. Deu-lhe os seus mandamentos e os seus
preceitos... A sabedoria de Deus é grande e forte no seu
poder... Ele a ninguém mandou obrar ímpiamente, e a
ninguém deu espaço de pecar: porque Ele não faz gosto
de ter uma multidão de filhos infiéis e inúteis» (Ecles.
15, 14 -22).
Conclusão:
A humana incompreensão dos divinos mistérios, se
jam eles quais forem, tem sua radical origem na finidade
do homem.
O estar exposto a aderir ao mal, com menosprezo do
bem, vem-lhe de Deus o ter criado livre.
A permissão do mal está ligada à liberdade.
A queda angélica, e a humana, têm nela sua primeira
origem, que não noutra causa.
O anjo e o homem abusaram da liberdade, que Deus
lhes dera para o bem, praticando o mal; depois surgiu es
se mundo interminável de consequências... (P. R .).
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. 'Paulo fala dos pagãos que «se desvaneceram nos
seus pensamentos, e se obscureceu 0 seu coração imensa*
to; porque atnbumdose 0 nome de sábios, se tornaram
estultos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em
semelhança de figura de homem corruptível, e de aves,
e de quadrúpedes, e de serpentes» (Rm. 1, 21-23).
Um homem sensato não devia tomar-se céptico, nem
agnostico, pelo mero facto de haver muitas religiões.
Um bilhete falso supõe outro verdadeiro; e não c
muito difícil distingui-los.
Os sábios estudam afanosamente o mundo das hipó
teses, com o fim de verificar se é possível convertê-las em
leis.
Estude o incrédulo com o mesmo afã a religião, e ve
rá desvanecerem-se as suas dúvidas. Com o seu esclarecido
e simples raciocínio, descobrirá que Deus existe, é bom,
e tão amigo do homem, que lhe revelou inúmeras ver
dades sobrenaturais. Descobrirá também que o Novo Tes
tamento não é um livro como outro qualquer, sim um
livro excepcional, incomparável, sublime, único, por seu
argumento: a vida de Jesus Cristo, com os seus milagres
e maravilhosa doutrina.
Se estudar, com sincero desejo de encontrar a ver
dade, Deus premiará o seu perseverante esforço, conce
dendo-lhe a graça de conhecer, entre tantas e tão diver
sas religiões, qual é a verdadeira.
Chegará certamente a esta conclusão:
A verdadeira religião é a que professa a Igreja Ca
tólica.
Nela se cumpriram todas as profecias do Antigo Tes
tamento.
Ela, não obstante ter sido ferozmente perseguida du
rante os três primeiros séculos de sua existência, jamais
foi vencida: saiu sempre vencedora, triunfante.
Tem demonstrado a sua origem divina com inúme
ros milagres.
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Tem dado guarida em seu maternal seio, e nutrido
com sua incomparável doutrina, os maiores sábios que os
séculos ainda viram.
Tem conquistado, com sua santidade, doutrina, e
benéfico exemplo de seus santos, universais admirações,
louvores e simpatias.

V

FONTES DA FÉ, DA REVELAÇÃO
A TRADIÇÃO E A BÍBLIA
Não é a Bíblia a única fonte da fé, — o único
meio pelo qual a palavra de Deus chegou até nós?
Não* A Bíblia não é a única depositária da fé* da
revelação, como ensinou Lutero no século XVI* porque
sem a intervenção de uma palavra divina, infalível, dis^
tinta da Bíblia, nem sequer podíamos conhecer, de certe
za divina, que livros constituem as Escrituras inspiradas
e se as cópias que temos eram conformes com os origi
nais*
A Bíblia de si mesma é letra morta, que está a pedir
intérprete divino; não está sistemática e metodicamente
ordenada como um compêndio de dogmática ou um citecismo.
É muitas vezes obscura e dificílima de entender, co
mo diz S. ‘Pecfro, falando das Epístolas de S. Paulo (2
Petr. 3, 16. Cfr. Act. 9, 30 -31), e exposta por isso mes
mo a falsas interpretações.
iDemais, há um certo número de verdades que só
chegou até nós pela tradição divina.
Do seu primeiro falso ponto de vista acerca da trans
missão da divina revelação passou Lutero a ensinar que
a Bíblia podia ser interpretada por cada um de seus lei-
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tores, «até pelo mais humilde criado de moleiro e por
uma criança de 9 anos». Mas quando os anabaptistas, os
zuinglianos e outros começaram de negar o seu ensino,
já lhe parecia que a Bíblia se tinha tornado «um livro de
heresias», muito obscura e difícil de entender. V iu ainda
em seus dias que as suas falsas teorias originavam outras
novas seitas ou teorias.
Em 1525 escrevia: «Há tantas seitas e crenças como
cabeças.
Este nega o baptismo; aquele, os sacramentos; aqueloutro, crê que há um terceiro mundo entre este e o dia
do juízo final. Uns dizem que Cristo não é Deus; estes
dizem uma coisa e aqueles dizem outra. Não há rústico,
por mais rude que seja, que não sonhe ou imagine que
é inspirado pelo Espírito Santo e se não tenha por profeta» (Grisar: Luther, IV , 386-407).
«Que considera Lutero, — pergunta um teólogo pro
testante — , princípio de interpretação?»
Lutero respondeu: «Em teoria, a Bíblia interpreta-se a si mesma; na prática, porém, não é assim: interpreta-a o próprio teólogo» (Kohler: Theol. Literatur^eitung,
1902, 576).
Os protestantes na prática põem as suas teorias de
lado, e uns invocam a iluminação interior do Espírito
Santo; outros tomam a própria razão por guia. Conse
quências: ou fanáticos, ou incrédulos. Sim, o primeiro
caso dá-nos o fanatismo dos anabaptistas ou de Russellite;
o segundo, o moderno criticismo liberal, que nega a ver
dadeira doutrina do Evangelho cristão.

Não disse Cristo imperativamente: «Examinai
as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e
elas mesmas são as que dão testemunho de m im »?
(jo. 5, 39) Não louva a Bíblia os judeus de Bereia
porque liam a Escritura para se certificarem do en-
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sino de Jesus, — «indagando todos os dias nas Es
crituras se estas coisas eram assim»? (Act. 17 , 1 1 ) .
Jesus Cristo não disse aos judeus que lessem o Novo
Testamento, o Evangelho, pois ainda nem sequer existia
escrito; mas lançou-lhes em rosto que em vão liam tanto
o Antigo Testamento, pois O não reconheciam como
Messias.
Os profetas da Lei Antiga descreviam com tanta
exactidão, tão ao vivo, o Messias, o Filho de Deus, que
era preciso ser inteiramente cego para O não reconhecer,
por isso Jesus Cristo assim os arguia.
E era mister que assim fosse, para que o mundo O
reconhecesse, «cresse nEle, não perecesse, mas tivesse a
vida eterna..., fosse salvo por Ele» (Jo. 3, 16 -17).
Quanto aos judeus de Bereia, eles não liam as Escrituras para inventar novas seitas religiosas, novas for
mas de culto; mas para examinar por si mesmos se S.
Paulo citara fielmente o Antigo Testamento e se a sua
interpretação era verdadeira (Bridgett: The Ritual of the
N ew Testament, 12, 13 ).

Com que direito ensinais vós doutrina que nio
está na Bíblia? Não é preferir a palavra da Igreja à
palavra de Deus? Não censurou Cristo os fariseus
por «ensinarem doutrinas e mandamentos que vêm
dos homens» (Mt. 15 , 9) e por desvirtuarem «a
palavra de Deus por uma tradição de que vós mes
mos fostes autores»? (Mrc. 7, 13).
Perguntamos, por nosso turno: E onde diz a Bíblia
que é a única depositária da fé, da revelação?
Ao contrário: S. Paulo escreve aos Tessaloniccnses:
«Irmãos, estai firmes, e conservai as tradições que apr<m-
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destes, ou de palavra ou por carta nossa» (2 Tess. 2, 14 ).
E a Timóteo: «Guarda a forma das sãs palavras que
me tens ouvido na fé e no amor em Cristo. Guarda o
bom depósito pelo Espírito Santo, que habita em nós»
(2 Tim . I, 13 - 14 ) .
«E guardando o que ouviste de minha boca diante
de muitas testemunhas, entrega-o a homens fiéis, que sejam capazes de instruir também outros» (2 Tim . 2, 2 ).
O Concilio Tridentino, depois de declarar que a di
vina revelação se contém não só nas Escrituras Sagra
das, mas também na tradição, — que é o conjunto das
verdades que os Apóstolos ouviram da mesma boca do
Senhor, ou que o Espírito Santo lhes inspirou e eles trans
mitiram a seus discípulos, e se conservam até nossos
dias — , diz que Ele (Concilio) recebe e venera com igual
afecto e piedade «todos os livros do Antigo e do Novo
Testamento... e todas as referidas tradições..., preserva
das na Igreja Católica por sucessão contínua» (Sess. IV ).
Jesus Cristo no citado texto argúi os fariseus de anu
larem o quarto mandamento com a sua casuística (Mrc.
7, n - 1 2 ; Lagrange: S. Mrc., 17 6 ).
A tradição da Igreja não é uma invenção ou opi
nião humana, mas sim a palavra divina e infalível do
apostolado estabelecido pelo mesmo Jesus Cristo, para
pregar ao mundo o seu Evangelho. A própria Bíblia no-lo diz.
«Foi-me dado todo o poder no céu e na terra», —
disse Jesus Cristo aos seus Apóstolos antes de subir ao
céu.
«Ide pois e ensinai todas as gentes, baptizando^as em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinan'
do-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado;
e estai certos de que eu estou convosco todos os dias,
até à consumação do século» (M t. 28, 18 -19 ).
Por estas palavras se vê claramente que Jesus Cristo
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confiou aos seus Apóstolos a missão divina de prezar e
ensinar; não de escrever.
Estamos obrigados a crer nestes divinos pregadores
sob pena de eterna condenação, pois S. Marcos acrescem
ta que Jesus Cristo disse: «Ide por todo o mundo, pregai
o Evangelho a toda a cnatura. 0 que crer e for baptu
Zado, será salvo; o que, porém, não crer, será condenado»
(Mrc. i6, 15-16 ).
S. Lucas fala do Apostolado de «pregar, em nome
de Cristo, penitência e remissão de pecados a todas as
nações, e do Apostolado do testemunho, testemunho au
têntico da divina revelação: «E vós sois as testemunhas
destas coisas» (Lc. 24, 47-48).
Testemunho infalível garantido pela virtude do Es
pírito Santo: «Recebereis a virtude do Espírito Santo, que
descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém
e em toda a Judeia e Samaria, e até às extremidades da
terra» (Act. 1, 8).
S. João diz-nos que Jesus Cristo nomeou S. Pedro
Chefe visível dos Apóstolos por Ele delegados para evangelizar o mundo: que o deixou em seu lugar com o po
der de apascentar o seu rebanho, com a verdade divina
(Jo. 2 1, I 5' i 7>
Na última Ceia acentuou no Seu inefável discurso
a perpétua infalibilidade dos Apóstolos sob a direcção do
Divino Espírito Santo: «Eu rogarei ao Pai, e Ele t os
dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, 0 Espírito de Verdade, a quem 0 mundo não pode
receber, porque 0 não vê, nem o conhece; mas vós o co
nhecereis, porque ele ficará convosco, e estará em vós
(Jo. 14, 16 -17). ...«Ele vos ensinará todas as coisas, e
vos fará lembrar de tudo 0 que vos tenho dito» (Jo. 14»
26; Cfr. 15, 26-27; 16, 13 ).
Este Apostolado não devia terminar com os Apostolos; mas continuar e perpetuar-se em seus sucessores.
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devendo ser sempre recebidos como se foram o mesmo
Jesus Cristo:
S. Paulo, falando de Cristo, diz clara e terminantemente que o Evangelho se não contém todo na Bíblia,
mas no divino e infalível Apostolado, que durará até ao
fim do mundo (Rm. io, 13 - 1$ . Cfr. E f. 4, 1 1 - 1 5 ) .
«Todo aquele, quem quer que for, o que invocar o
nome do Senhor, será salvo.
Como invocarão pois aquele em quem não creram?
Ou como crerão àquele que não ouviram? E como ou
virão sem pregador?
Porém como pregarão eles, se não forem enviados?...
A fé vem pelo ouvido... Acaso eles não têm ouvido?
Sim, por certo, pois por toda a terra saiu o som de
les, e até aos limites da redondeza da terra as palavras
deles».
Por isso vemos que os Apóstolos se apresentavam
sempre como embaixadores de Cristo (Rm. 1, 5; 15, 18 ;
I Cor. 2, 16; 3, 9; I Jo. 4, 6 ); que provavam a sua divina
missão com milagres ( 1 Cor. 2, 4; 2 Cor. 12, 12 ; 1 Tess.
1, 5 ); que exigiam omnímoda fé na sua «mensagem»
(Rm. 1, 5 ; 2 Cor. 10, 4-6); que anatematizavam os que
recusassem aceitá-la (Gál. 1, 8 ): «Ainda quando nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um Evangelho dife
rente do que nós vos temos anunciado, seja anátema».
Que os homens não devem aprender o Evangelho por
sua privada interpretação da Bíblia, mas por meio deste
Apostolado permanente, deduz-se claramente do facto de
os Apóstolos terem nomeado os seus sucessores e lhes
haverem ordenado que nomeassem outros, para os auxi
liar em seus trabalhos.
S. Paulo escrevia a S. Timóteo: «Guarda a forma
das sãs palavras que me tens ouvido na fé e no amor em
Jesus Cnsto. Guarda o bom propósito pelo Espírito Santo,
que habita em nós... E guardando o que ouviste da m i
nha boca diante de muitas testemunhas, entrega-o a ho-
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mens fieis, que sejam capazes de instruir também outros,
(2 Tim. i, 13 .14 ; 2, 2).
, . ^utero, no lugar de S. Paulo, diria: «Tira muitas
copias para que cada um as interprete a seu belprazerv .
Santo Ireneu, Bispo de Lião (140-205), confirma es
ta mesma doutrina, dizendo que devemos receber o
Evangelho da tradição dos Apóstolos e de seus legítimos
sucessores, especialmente da Sé Apostólica de Roma. Es
creve:
«Em todas as igrejas do orbe se conserva a tradição
dos Apóstolos, manifestamente levada ao mundo inteiro.
Nós próprios podemos enumerar os Bispos postos pe
los Apóstolos à frente das igrejas e os seus sucessores até
nós».
Depois de haver mencionado a sucessão episcopal na
igreja de Esmirna, de S. Policarpo a S. João, acrescenta:
«Mas longo seria apresentar a lista de todos os Bis
pos que sucederam nas diferentes igrejas aos que foram
instituídos pelos Apóstolos. Basta ,que citemos a suces
são Episcopal na Igreja de Roma, a maior e a mais an
tiga das igrejas, conhecida em toda a parte, e fundada
em Roma pelos dois mais gloriosos Apóstolos: S. Pedro
e S. Paiilo.
A tradição desta Igreja basta para confundir aqueles
que, por um motivo ou outro, por presunção, vangloria,
cegueira ou errado juízo, se desviaram da verdade.
A superior preeminência desta Igreja é tal. que todas
as igrejas, — eu refiro-me à fé de todo e qualquer lu
gar— t qUe têm conservado sem interrupção a tradição
Apostólica, concordam necessariamente com Ela" (A dv.
biaer», 3t 3)*
,
Cinquenta anos depois (185-255) condenou Orígenes energicamente no «Prefácio» do seu «De Prinapns"
a opinião herética, então corrente, de que a Bíblia era a
Única fonte da fé. Diz: «Uma coisa é necessário crer: e
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que a verdade em nada difere da tradição eclesiástica e
Apostólica».

Mão caem os católicos num círculo vicioso, pro
vando o Apostolado da palavra pela Bíblia e a Bí
blia pelo Apostolado da palavra?
Não. Não caímos em círculo vicioso. Cairiamos, sim,
se provássemos a autoridade do Apostolado por a Bíblia
ser inspirada, e que a Bíblia era inspirada por ter sido
escrita pelos Apóstolos, Não se trata aqui de inspiração,
mas de veracidade histórica.
N o caso presente, consideramos os Livros do Novo
Testamento apenas como documentos genuínos, autênti
cos, escritos por homens fidedignos.
Procuramos que as palavras de Cristo e dos Após
tolos falem por si mesmas, sem apelar para a autoridade
da Igreja.
A Bíblia prova que as reivindicações da Igreja em
seu princípio são as mesmas de hoje; a Igreja, que a sua
autoridade Lhe vem de Cristo e Lhe é garantida pela d i
vina inspiração e pela infalibilidade da Bíblia.
Uma e outra, Bíblia e Igreja, dependem da autori
dade de Deus.
A Igreja apela para a Bíblia como para um registo
contemporâneo dos factos históricos que narra.
Quando dois testemunhos independentes confirmam
a mesma coisa, o argumento não é circular, é cumulativo.
Resumindo: consideramos os Evangelhos como sim
ples documentos históricos fidedignos. Eles apresentam-nos um Homem que afirmou que era Deus e o provou
com inúmeros e inauditos milagres.
Este Homem-Deus criou um Apostolado, que enri
queceu de prerrogativas e privilégios, entre os quais do
dom da infalibilidade, pois obrigou o mundo todo de to-
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dos os tempos a escutado e a crer nele como se fora em
Si Mesmo, sob pena de eterna condenação.
Umas das verdades do ensino que os Apóstolos nos
transmitiram é que tais e tais Livros foram divmamente
inspirados, e por isso a Igreja Católica fez deles o seu
Cânone Bíblico.
Onde está aqui o círculo vicioso?

VI

TODOS OS LIVROS DA BÍBLIA SAGRADA
FORAM INSPIRADOS. QUE SE ENTENDE
POR INSPIRAÇÃO. A VU LGATA
Como se pode saber com certeza quais são os
livros verdadeiramente bíblicos? Por que incluem
os católicos livros apócrifos no seu cânone dos li
vros bíblicos? Por que há mais livros na Bíblia ca
tólica do que na Bíblia protestante?
— A razão por que a edição católica da Bíblia consta
de mais livros do que a edição protestante, é porque o
juízo crítico que determina a sua genuinidade ou apocrifia é diferente.
O tribunal católico que julga esta magna, capital
questão, é divino e infalível; e o tribunal protestante é
humano, falível, arbitrário, passional.
A Bíblia é da Igreja Católica, que não dos protestantes; a ela, e não a eles, pertence zelar a sua incorrupti
bilidade.
Depositária da divina revelação, escrita e tradicional,
só ela pode dizer o que recebeu e o que não recebeu; o
que se encontra e o que se não encontra no depósito
que o Senhor lhe confiou (P. R .).
Ora, o Concilio Tridentino declarou em 1546* Sess.
IV, que todos os livros do Antigo e Novo Testamento
contidos na Bíblia Católica eram sagrados (inspirados) e
canônicos.
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Antes do Tndentino já tinham sido reconhecidos
pelos Concilios: de Florença, em 14 41; de Cartago, em
397; de Hipona, em 393; de Laodíceia, em 363; e pe
los Papas: Hormisda, nos princípios do século V I; Gelasio e Inocencio I, no século V ; e Damaso, no século IV.
Faziam parte deste Cânone os livros deuterocanóni'
cos tidos por apócrifos pelos protestantes: o de Tobias,
de Judite, da Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus
e alguns fragmentos do livro de Ester (cc. 10, 4; 16,
24) e de Daniel (c. 3, 24-90; cc. 13 e 14).
Estes livros faziam parte do Cânone alexandrino,
usado pelos judeus disseminados por Alexandria, Ásia-Menor, Grécia e Itália.
O Cânone palestiniano, usado pelos judeus que vi
viam na 'Palestina, Síria e Mesopotâmia, omitiu estes
livros durante os primeiros séculos da nossa era, sendo
todavia provável que estivessem mencionados no aoriginah).
Jesus Cristo não citou nunca expressamente os li
vros deuterocanónicos; mas das 350 citações do Antigo
Testamento 300 foram tomadas directamente da edição
grega dos Setenta.
O P. Pope menciona 18 passagens em que se citam
os livros da Sabedoria, Eclesiástico e Judite (A ids i 0
the Bible, I., 54).
Estes livros deviam ser muito familiares aos cristãos
dos primeiros séculos, pois nalguns frescos das Catacum
bas de Roma vê-se Susana, com os velhos que a calunia
ram, ao lado de Moisés e de Jonas (Northcote-Brownlow; Roma Sotterranea, 172).
Os escritores, gregos como latinos, dos três primeiros
séculos citam-nos e referem-se a eles com frequência:
S. Clemente de Roma, O Pastor de Hermas. S. Ireneu.
S. Hipólito,- Tertuliano, Orígenes, Clemente e Diomsio de Alexandria.
,, . n
. ,
Muitos Padres dos séculos IV e V, influenciados
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por S. Jerónimo, negaram a canonicidade dos livros deuterocanónicos; na prática, porém, serviam-se deles para
instruir os fiéis na sã doutrina e guiá-los em seus cos
tumes.
A Bíblia de que usavam era a grega, recebida de
seus predecessores, na qual se continham todos os livros
que ainda hoje temos (G igot: General Introduction to
the Bible, 53).
Os Papas Dâmaso, Inocêncio I e Gelásio usaram do
mesmo Cânone que os Padres do Tridentino.
Pelo termo «apócrifos» entendem-se os livros falsa
mente atribuídos aos Profetas do Antigo Testamento
e aos Apóstolos do N ovo; os livros bíblicos, em suma, não
inspirados ou, pelo menos, que a Igreja considera tais,
como,' entre outros, o Livro de Enoque, a Assunção de
Moisés, o proto-Evangelho de S. Tiago, os Actos de S.
Pedro e S. Paulo, a Carta de Cristo a Abgar e outros.

Que entendem os católicos por inspiração da
Bíblia? Não são também inspiradas as obras lite
rárias dos gênios? Creem os católicos que todas e
cada uma das palavras da Bíblia foram inspiradas
por Deus?
Quando os católicos afirmam que a Bíblia foi ins
pirada, querem dizer que Deus foi o Autor dos 72 livros
de que se compõem o Antigo e Novo Testamento.
O Concilio Vaticano, depois de declarar que a divina
revelação se contém na Bíblia e na Tradição, e que a
Bíblia está completa na autêntica Vulgata Latina, expõe
claramente a doutrina católica da inspiração. Diz:
«A Igreja tem estes livros por sagrados e canônicos,
não porque tenham sido escritos meramente pelo enge
nho humano, ou por ela mais tarde aprovados; nem por
que contenham a Revelação sem mistura de erro; mas
porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, têm
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Deus por Autor e como tais foram entregues à mesma
Igreja» (Sess. III).
A mera aprovação de um livro pela Igreja, ou o
facto de conter doutrina revelada, não equivale a ter
sido inspirado. Para que o tenha sido, é necessário que
tenha Deus por Autor.
Leão XIII explica-nos, com sua divina autoridade,
este assunto na sua Encíclica «Proindentissimus Dsus ■
sobre a Bíblia. Escreve:
«Deus, com o seu sobrenatural poder, por tal forma moveu os escritores sagrados a escrever, e lhes assis
tiu enquanto escreviam, que só concebiam e escreviam
o que Lhe aprazia dizer-nos, expressando-se com infa
lível verdade; ao contrário, não se podería dizer Autor
de toda a Bíblia Sagrada».
Os escritores sagrados, quando escrevem, não são me
ros instrumentos; mas, embora sob a acção divma, são
agentes, inteligentes, activos e livres.
Não é necessário que saibam que são inspirados,
nem que Deus lhes inspire directa e absolutamente tudo
quanto escrevem.
Sabemos, por exemplo, que o autor do II Livro dos
Macabeus resumiu nele os 5 Livros de Jasão de Cirene
(2 Mac. 2, 27) e que S. Lucas consultou documentos c
recolheu dados de testemunhas de vista e dos ministros
da palavra de Deus (Act. I, 1-2).
O estilo e a fraseologia são dos autores sagrados (2
Mac. 15, 39-40). Daqui a diferença que se nota, por
vezes, na historiação dos mesmos factos (Mt. 5, 3; Lc.
6, 29; Mt. 26, 26; Lc. 22, 19; Mrc. 14, 22; I Cor. II, 23).
iDeus podia inspirar a linguagem aos_ escritores sa
grados, mas isto não é essencial à inspiração.
Admitimos, por exemplo, que Moisés e o autor inspirado do Pentateuco; não estamos rodava obngados*
crer oue o tenha escrito de seu proptio punho e letra,
nem ditado palavra por palavra, como declarou a Com.s-

82

CAIXA D E PERGUNTAS

são Bíblica. Podia tê-lo cometido a outro; depois, como
autor inspirado, revisto, aprovado e publicado em seu
nome.

Com o se pode saber, com absoluta certeza,
quantos e quais são os livros inspirados?
O critério, que nos habilite a fazer um acto de íé
divina na inspiração da Bíblia, deve ser uma verdade
infalível, universalmente aplicável e universalmente adap
tado ao alcance de todos os homens.
«A inspiração dos Livros Sagrados, — escreve o
P. Gigot — , é uma operação divina, não sendo neces
sário que o seu conhecimento seja directamente revela
do pelo Espírito Santo a cada um de nós; mas é neces
sário o seu testemunho, bastando, porém, que seja tal,
que nos torne inteiramente seguros de sua existência.
Este divino testemunho chega ao nosso conhecimento,
e é garantia absoluta da nossa fé, somente pela voz in
falível da Igreja, que, por mandado divino, estamos
obrigados a ouvir)' ( Biblical Lectures, 368).
A Igreia fala-nos pela voz dos seus Papas e dos
seus Concílios ecumênicos.
Os católicos crêem que o divino testemunho, respeitante à inspiração da Bíblia, foi revelado por Deus
à Igreja ainda em vida dos Apóstolos; que foi sempre
preservado de erro, em virtude das promessas de Cristo;
que chegou até nós, não por mera tradição humana, mas
pela tradição divina da Igreja Católica, única que po
de interpretá-lo com sua infalível autoridade.

O conteúdo e forma literária da Bíblia não pro
vam a sua inspiração? Não contém a Bíblia m ila
gres e profecias, santa e sublime doutrina, e não

in s p ir a ç ã o

b íb l ic a

53

toca ela o coração do homem com sua peculiar be
leza e simplicidade?
Não. Um livro por si mesmo não garante a pró
pria inspiração. Semelhante critério é inútil. Quando
muito, provaria que algumas partes do livro foram ins
piradas, mas não que o livro é de origem divina. Mui
tos livros de alguns Padres e Santos da Igreja contém
páginas verdadeiramente sublimes, quanto à doutrina,
à simplicidade e ao estilo. Todavia, ninguém considerou
ainda inspirado Santo Agostinho, S. Bernardo, nem
Tomás de Kempis.
Alguns livros dos Números têm páginas tão inte
ressantes como uma tábua de multiplicação; outros, co
mo o de Ester, nem tratam de religião. Demais, o gos
to literário é variável e subjectivo, e portanto não pode
ser critério da inspiração.

Não se pode provar a inspiração da Bíblia pelo
«testemunho íntimo do Espírito»? Não excita a Bí
blia em quem a lê sentimentos de devoção, de fé,
esperança, amor de Deus e do próximo?
Não. Semelhante critério não é critério algum, como
disse o Dr. Eck a Lutero na disputa em Leipzig. quan
do ele o arguíu de que o carácter inspirado e canônico
dos Livros Santos não podia ser conhecido somente pe
la divina autoridade e tradição da Igreja Católica. Ci
tou contra Lutero o dito de Santo Agostinho; "Eu soa
compelido a crer no Evangelho somente pela autoridade
da Igreja Católica» (Contra Epis. Fumi. Manich., c. 5).
Semelhante critério é puramente sujectivo.
A impressão da leitura da Bíblia varia, segundo o
A doutrina de Lutero levaria à rejeição de toda a
Bíblia.
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Por exemplo: eliminou o II Livro dos Macabeus,
porque rejeita a doutrina do purgatório; para ele o Apocalipse «nem é apostólico, nem profético»; chama à Epístola de S. T iago: «uma Epístola de palha» e que a dou
trina das boas obras só podia sair de uma cabeça caquéctica» (Grisar: Luther, v., 5 2 1-5 2 2 ).
Demais, há partes na Bíblia que não despertam de
voção; e há muitos livros não inspirados que a despertam.
A valer este falso critério, teríamos de rejeitar o ca
pítulo 35 do Êxodo, o capítulo II do Levítico, o capí
tulo II do II dos Reis, e considerar como inspirados o «Castelo Interior» de Santa Teresa e a «Noite escura da ab
ma» de S. João da Cruz.

Não prova a origem apostólica de um livro que
ele foi inspirado? Não podemos apelar legitima
mente para o ensino da Igreja prim itiva?
O múnus Apostólico implica infalibilidade doutri
nai, não, porém, necessariamente positiva assistência divi
na no acto da redacção; e sem ela não há inspiração.
A origem apostólica de um livro não pode ser cri
tério de inspiração, embora se admita, com Lamy, Ubaldi
e Schanz, que Jesus Cristo concedeu aos Apóstolos o
dom da inspiração, porque os Evangelhos de S. Marcos
e de S. Lucas e os Actos dos Apóstolos não foram escri
tos por Apóstolos.
— E foram os Apóstolos que escreveram o Antigo
Testamento?
O critério da inspiração deve poder aplicar-se a toda
a Bíblia (P. R .).
Efectivamente, alguns não-católicos têm apelado pa
ra o testemunho da Igreja primitiva como para critério
de canonicidade. Nisto mesmo, porém, revelam a sua in
coerência, porque o verdadeiro protestantismo rejeita to
da a tradição eclesiástica.
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Negar a inspiração dos livros deuterocanónicos é re
jeitar ao mesmo tempo o testemunho da Igreja primitiva,
<jue reconhece o Antigo Testamento pela versão grega
dos Setenta.
&

Consideram os católicos a Bíblia absolutamente
■sen*a .^e err? ? Não ® e*a '"correcta em matéria
científica? Não 'há muitos erros e contradições no
texto do Antigo como do Novo Testamento?
Sim, é dogma de fé que a Bíblia é isenta de erro,
isto é, que não contém erro formal. É necessariamente
verdadeira, porque Deus é o seu Autor.
«A inspiração, — escreve Leão XIII — , não só é es
sencialmente incompatível com o erro, mas exclui-o e
rejeita-o absoluta e necessariamente, porque é impossí
vel que Deus, Verdade suprema, nos revele o que não
seja verdadeiro.
Eis a antiga e imutável fé da Igreja» (Enc. Proví*
dentissimus Deus).
Síntese do sentir católico sobre o assunto:
1. Não se pode restringir a inspiração a determina
das partes da Bíblia, com exclusão de outras, por nos pa
recerem de somenos importância, como diz o Cardeal
Newman (X IX Century, February, 1884).
2. Não se pode restringir a inspiração exclusiva
mente a assuntos de fé e de moral.
3. Não se devem procurar na Bíblia fórmulas cien
tíficas precisas, porque ela não trata de ciência " ex pro
fesso». Seu fim nao e ensinar ciência. Nada se encontra,
todavia, em suas páginas que contradiga as ciências na
turais, porque Deus tanto é Autor das verdades naturais,
como das sobrenaturais.
Os autores sagrados, quando falam de assuntos cien
tíficos, geralmente, ou empregam linguagem figurada,
ou a usada no seu tempo.
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4. Há católicos que exceptuam da inspiração as pas
sagens que o escritor sagrado talvez copiou de documen
tos históricos que manuseou, sem intenção, todavia, de
garantir a sua veracidade,
Poder-se-á admitir esta teoria dita adas citações tmplícitas?»
Interrogada a «.Comissão Bíblica», respondeu afirma
tivamente a 13 de Fevereiro de 1905, — contanto que
haja razões convincentes de que os textos aduzidos são
realmente citações e cópias e que o escritor sagrado as
não fez suas,
5. Não se deve perder de vista que a Bíblia, mate
rialmente considerada, é um documento humano, trans
mitido de geração em geração, por modo igualmente na
tural e humano.
Não é pois de estranhar que em suas muitas edições
tenha havido variações materiais, adições, omissões e ou
tros erros que dêem matéria de discussão aos críticos.
A propósito deste assunto, escreveu S. Agostinho a
S. Jerónimo:
«Quando, ao ler a Bíblia, encontro alguma coisa que
se me antolha contrária à verdade, ou a atribuo a defeito
do texto, ou ao tradutor, que talvez não atinou com o
verdadeiro significado do original, ou à curteza da minha
inteligência» (Carta 82, 3, a S. Jerón.).
6. As imagens poéticas e o simbolismo, que abun
dam no Antigo e N ovo Testamento, nos Profetas, nos
Salmos e no Apocalipse, devem entender-se no sentido
figurado. Mas este exuberante simbolismo não prejudica
a realidade, sustenta-a, faz ressaltar a realidade de que
está cheio.
Nós hoje somos mais prosaicos do que os orientais
de imaginação brilhante, para quem a Bíblia foi primariamente escrita (T h e Bible, Its History, 15 9 ).

Por que declarou o Concilio Tridentino aufên-
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tica a Vulgata, contendo ela erros? Por que a adoptou de preferência às Bíblias grega e hebraica?
Clemente V III, ordenando se corrigisse a Bíblia
Sistina, não era infalível?
^ Quando o Concilio de Trento declarou, em 1546,
autêntica, ou oficial, a Vulgata, absteve-se de dizer que
estivesse absolutamente imune de erros e outros defeitos
materiais, provenientes das diversas edições e versões; de
clarou somente que não continha erro algum em matéria
dogmática e moral, e que era substancialmente cópia fiel
do original; e que portanto seria o texto oficial da Igreja
em todas as conferências públicas, disputas, sermões e ex
posições.
Não houve pois menoscabo algum do original: ao
contrário: os Padres do Concilio declararam expreisamente que não era sua intenção infirmar em nada a autori
dade devida à excelente tradução dos Setenta.
A autenticidade das Bíblias grega e hebraica conti
nuava em vigor como dantes, e os exegetas católicos po
diam servir-se- livremente delas, para melhor interpretar
o sentido da versão latina.
Tanto reconheceram os aludidos defeitos materiais
introduzidos no texto da Vulgata, que ordenaram a sua
revisão.
Houve então duas revisões, com dois anos apenas de
intervalo: a primeira, ordenada por Sisto V, em 159o
(Baumgarten: Dte Vulgata Sixtina von 159°)* a segun
da, por Clemente VIII, em I 592 (f-e Bachelet: Bellartni'
ne et la Bible SixtO'Clementme).
Em que pese ao Dr. Salmon (The Infalhlnhty of
the Church, 227), não se trata aqui de infalibilidade
PapaAs revisões visavam apenas meras discordâncias cxegetlC«A Igreja nunca ensinou que a autenticidade da Vul-
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gata implique tal exacção de linguagem, que exclua toda
a futura emenda» (Brodrick: Blessed Robert Bellarmine,
288-297).
Pio X nomeou, em 1907, uma Comissão de Padres
Beneditinos, presidida por D. Abade Gasquet, para estu
dar a fundo todos os manuscritos bíblicos conhecidos, a
fim de determinar, quanto possível, o texto original de
S. Jerónimo. Estão já publicados os três primeiros livros:
Gênese, Êxodo e Levítico.

São os católicos obrigados a crer que o livro
de (onas é literalmente histórico?
Não. A Igreja Católica não deu nunca decisão algu
ma sobre esta questão. Os católicos são, pois, livres em crer
na historicidade literal do livro de Jonas (iDriscoll, C. E.
V III, 497; Ermoni, D. B.; Trochon: Les Petits Prophè'
tes, 2 2 1; Vigouroux: Manuel Biblique, 1 1 , 804, 8 16 ),
ou em o considerar uma inspirada narração parabológica
com que Deus nos manifesta a sua bondade e o desejo
de nos salvar (S. Greg. N az.; Orat. 2; Cfr. Condamin,
D. A., 154 6 -14 59 ; Van Hoonacker: Les DouZe Petits
Prophetes). Os argumentos sob estes dois aspectos foram
muito bem sumariados por Gigot.na sua «Special Introduction to the Bible (Part. 2, 484-500). Alguns comen
tadores dizem que o facto de Jesus Cristo ter feito refe
rências (M t. 12, 39, 4 1 ; C fr. Lc. 1 1 , 29, 32 ) ao milagre
no ventre da baleia prova o caracter histórico do livro.
Mas Jesus Cristo podia muito bem nas Suas polêmi
cas com os judeus servir-se deste argumento, que lhes
era familiar, sem, todavia, pretender com isso provar a
sua historicidade.
Não pede a Igreja no seu «Ritual» a Deus que se
digne conceder à alma do defunto o eterno repouso em
companhia de Lázaro?
Equivale este acto a declarar que o mendigo Lázaro
da parábola do Senhor foi um personagem real?

VII

DIFICULDADES BÍBLICAS: OS SEIS DIAS
DA CRIAÇÃO. A MULHER DE CAIM A
IDADE DO GÊNERO HUMANO. O DILÚ
VIO. O MILAGRE DE JOSUÉ
A história da criação como a narra o capítulo
primeiro do Gênese é científica? São os católicos
obrigados a crer que o mundo foi criado em seis
dias de vinte e quatro boras cada um?
Não, a uma e outra pergunta.
O exame cuidadoso da narrativa da criação como vem
no Gênese mostra que está feita em forma mais ou me
nos poética e popular, e não em linguagem científica.
Ainda que nos descreva uma série definida de ope
rações, o facto essencial é este: que foi Deus quem criou
todas as coisas, e que repousou no dia de sábado.
Não se tendo a Igreja pronunciado nunca defimtivamente sobre as diversas teorias sustentadas por sábios ca
tólicos, os católicos são inteiramente livres em adoptar
qualquer teoria, contanto que respeite o carácter histó
rico dos três primeiros capítulos (Pope: Aids to the BMe,
180-192; Decision of the Biblical Commission, ]une. 30.
1909).
,
Todavia, como diz Santo Tomás, «que o mundo co-
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meçou por via de criação faz parte da substância da f e ...
na maneira e ordem ... em que os nossos santos homens
o expuseram de muitos modos» (In II Sent. X II, 9, art.
“ )•

Os Santos Padres e antigos exegetas ligam-se comtimente, nesta questão, ao sentido literal, dando-nos, portanto, a criação operada por Deus em seis dias de 24 horas cada um.
Este consenso geral, porém, não tem força dogmática,
porque é contrário à doutrina de Santo Agostinho e de
Santo Tomás.
As teorias ditas «concordistas» consideram os seis
dias da criação como períodos indefinidos de tempo, ten
do em vista conciliar a Bíblia com os dados da ciência.
Este ponto de vista defendido por alguns sábios ca
tólicos (V igouroux: Manuel Biblique, 1, 493-533) tem
sido rejeitado por outros, porque se não funda em algu
ma analogia da fé e tende a subordinar a religião às va
riáveis e contraditórias hipóteses da ciência.
É bem ler no meio de uma narrativa popular as opi
niões científicas que podem aparecer no decurso dos sé
culos? (Barry: T he Tradition of Scripture, 242-245; Dordolot: Darwinism and Catholic Thought, 33-4 2).
A teoria poética declara que o primeiro capítulo do
Gênese não passa provavelmente de um hino ritual, que
celebra em cada dia da semana um acto particular de
Deus Criador (Bishop Clifford, D., 18 8 1, 1, 3 1 1 ; 2, 4 9 8 ).'
A teoria da Visão mantém que Deus mostrou a Adão
em visões sucessivas como todas as coisas dependem do
seu poder criador (Hummelauer: Comm. in Genesim;
Scheeben: H andbuch der Kath. D ogm atik).
Santo Agostinho (D e Gen. contra Man. 2, 2) sus
tenta, na sua teoria alegórica, que o Gênese nos descreve,
em linguagem metafórica, a história da origem do mun
do e do homem, o que não tira, antes pressupõe, o carácter histórico da narrativa (Pope, obr. cit., 19 9 ).
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Santo Agostinho, ao versar esta questão, acautela 0
leitor com estas palavras impressionantes: "Para seguran
ça da nossa fé, em coisas obscuras e de difícil inteligên
cia, que podem ser interpretadas diversamente, ao lermos
alguma coisa sobre elas, embora seja na Bíblia, não de
vemos ser precipitados em aceitar esta ou aquela inter
pretação, porque pode vir a ser inutilizada por mais acu
rada investigação que nos dê o seu verdadeiro sentido.
Proceder neste ponto com precipitação equivaleria a
não trabalhar por investigar o verdadeiro sentido da Bí
blia, mas a aferrar-nos ao nosso juízo» (De Gen. ad. Lít.,

37)N io esposou Catm uma mulher pré-adamita?
Pode um católico crer nos pré-adamitas?
Não, porque é um artigo de fé que todos os homens
descendem de um só par humano: Àdão e Eva (Pesch:
De Deo creante, 154).
A unidade da raçà humana prova-se pela Escritura,
que declara que todos os homens vêm de um só casal
(Gén. 1, 26-28).
Eva é chamada «mãe de todos os inventes» (Gén.
3, 20), e Adão «foi formado por Deus primeiro pai da
redondeza da terra,, tendo sido criado só» (Sab. 10, 2;
Gén. 1, 27).
S. Paulo prova aos gregos de Atenas a unidade de
Deus pela unidade da raça humana, dizendo: «De um
(homem) fez todo o gênero humano, para que habitasse
sobre toda a face da terra» (Act. 17, 26; Cfr. Jacquier:
Les Actes des Apôtres, 532).
Na ordem sobrenatural, S. Paulo prova a unidade
da raça humana pela doutrina do pecado original. Escre
ve: «Portanto, assim como por um homem entrou 0 /><?cado neste mundo e pelo pecado a morte, assim passou
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também a morte a todos os homens por um homem, no
qual todos pecaram» (R m . 5, 12 ) .
Que todos os homens vêm de um só tronco* prova
do também: a história, declarando a Ásia berço do gêne
ro humano; a filologia, dizendo-nos que todas as línguas
vêm de uma só língua primitiva; a fisiologia, ensinando
que todas as raças, não obstante suas diferenças aciden
tais de cor, formação craniana, etc., têm a mesma estru
tura anatômica; a psicologia, mostrando-nos a unidade in
telectual de todos os povos.
Os argumentos bíblicos excogitados pelo calvinista
De la Peyrère, em Bordéus (França) em 1655, para de
monstrar a existência dos pré-adamitas, nada provam e
foram por ele mesmo alfim abandonados, fazendo-se ca
tólico e entrando no Oratório de S. Filipe Néri.
Quanto a Caim, é muito provável casasse com uma
de suas irmãs.
«Como então, diz Santo Agostinho, não havia mais
seres humanos, além dos nascidos de Adão e Eva, os ho
mens casavam com suas irmãs. Este acto era, sem dúvi
da, ditado pela necessidade daqueles dias; cessando ela,
foi condenado e proibido pela religião» (Cidade de Deus,
15, 16 ).
Há coisas que são proibidas por sua mesma natu
reza: são intrinsecamente e sempre más, que nunca po
dem ser permitidas, como o perjúrio ou a blasfêmia de
Deus; outras há, porém, permissíveis em determinadas
circunstâncias, como lançar mão ao alheio em necessidade
extrema, matar em própria defesa, casar com sua irmã
no princípio do mundo, por não haver mais mulheres.
—: É a simples aplicação do axioma: «A necessidade
não tem lei: «Necessitas caret lege». E ainda: a lei então
era: (Gén. 1, 28) «Crescei, multiplicauvos e enchei a
terra» (P. R .).

Não tem a ciência moderna demonstrado c a -
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balmente a falsidade cronológica da Bflblia relati
vamente à idade do homem?
Nao, pelo simples motivo de que ela não resolveu
ainda o problema da antiguidade do homem, nem é pro
vável o venha a resolver.
Demais, a Bíblia, por seu lado, também não preten
de fornecer-nos a cronologia científica, a idade precisa do
homem sobre a terra.
Tenha-se presente que não havia então os meios que
hoje temos para averiguar com precisão os factos e suas
datas. Os meios eram naturalmente muito rudimentares.
É pois provável que os dados bíblicos não sejam ri
gorosamente históricos, mas simples auxiliares da me
mória.
Assim, por exemplo, o período decorrido entre a cria
ção do mundo e o dilúvio foi, segundo a Bíblia hebraica,
de 1656 anos; segundo os Setenta, de 2.242; segundo a
versão samaritana, de 1.037.
Estas variantes não devem atribuir-se a erros de copistas ou tradutores, — como alguns opinaram — , mas a
diferentes sitemas cronológicos.
A Igreja não interveio nunca na liberdade dos dentis
tas de averiguar a idade do homem sobre a terra. Deixa-os em plena liberdade de estudar e discutir este ponto,
quer se trate de datas pré-históricas, geológicas, ou an
tropológicas. Apenas exige dos sábios, em nome do senso
comum, que não nos dêem meras hipóteses, como se fo
ram verdades científicas, verdades absolutas.
E tenha-se isto bem presente; até agora os cientistas
não passaram ainda de hipóteses; e divergem nelas ascnmV>rn<samente. Como exemplo:

20.000 anos; Artnur iveit, ouuu
sobe para 350.000; Guibert, desce para 10.000.

94

CAIXA D E PERGUNTAS

Segundo W right o período pós-glacial durou 5.000
anos; segundo Penck, 20.000 anos.
O geólogo W right diz que as erosões do rio Niágara
levaram 7.000 anos a preparar; segundo Coleman, 20.000.
Parece que monumentos recentemente descobertos no
Egipto e na Caldeia acusam a existência de estados civili
zados -4.000 a 5.000 anos antes de Cristo, data não muito
anterior à cronologia da Bíblia hebraica e grega do Antigo
Testamento. Todavia não vemos razão para dar ao homem
20.000 anos com Breuil, nem mesmo 10.000 com Guibert.
Repetimos: não há pois oposição entre a Bíblia e a
ciência relativamente à idade do homem.

Não é a história do dilúvio uma lenda ou m ito?
Não prova a ciência moderna que ele não foi uni
versal?
N ão, — quanto à primeira pergunta.
O dilúvio não é uma lenda, nem um mito: é um
facto histórico, atestado por todos os escritores católicos
desde os primórdios do Cristianismo.
O N ovo Testamento mencionado frequentemente.
Jesus Cristo fala dele como de coisa tão certa como
a sua segunda vinda (M t. 24, 37-39. Cfr. Lc. 17, 26-27).
S. Paulo diz que N oé, «temendo, foi aparelhando
uma arca, para livramento de sua casa» (Hebr. n , 7)*
S. Pedro refere-se ao dilúvio duas vezes como a um
facto histórico ( 1 Petr. 3, 20; 1 1 , 2, 5; Cfr. Is. 54, 9;
Ecles. 44, 18 ).
A tradição do dilúvio é a mais universal da histó
ria do homem primitivo.
Encontramo-la entre os caldeus, fenícios, sírios, ar
mênios, hindus, persas, chineses, mexicanos, etc.
Andrée enumera 88 histórias de dilúvios entre os an
tigos, sendo 62 independentes da tradição hebraica e caldaica (D ie Flutsagen Ethnographisch Betrachtet) .
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Quanto à segunda pergunta: actualmente os católi
cos não crêem na universalidade geográfica do dilúvio;
creem, sim, que ele destruiu todo o genero Humano, excepto Noé com sua família (Gén. 7, i ; i Petr. 3, 20).

Como se explica o milagre de Josué, mandando
parar o sol? (Jos. 10, 1 2 -1 4 ) Não condenou a Igre
ja injustamente Calileu, por não interpretar esta
passagem literafmente?
A Bíblia não é um tratado científico de astronomia,
porque, como diz Leão XIII, «os escritores sagrados não
se propuseram penetrar os segredos da natureza, mas es
crever e narrar os factos em linguagem mais ou menos
figurada e usada em seu tempo, e ainda hoje, em muitos
casos, empregada por sábios eminentes» (Providentissi'
mus Deus).
Os sábios e teólogos do século X V I, não tendo isto
em conta, presos ao sentido literal, pretenderam, a todo
o custo, conformar a Bíblia com a teoria então corrente
de Ptolemeu.
De boa mente concedemos que as Congregações no
Index e da Inquisição cometeram um erro, condenando
a teoria de Copérnico; mas os seus decretos foram me
ramente disciplinares e, por isso mesmo, em nada afectam a infalibilidade.
A Igreja é infalível unicamente, quando define 1 ex
Cathedra» verdades referentes à fé e à moral.
A 12 de Abril de 1615, escrevia o Cardeal Belarmino (hoje S. Belarmino, Doutor da Igreja) ao P. Foscarini: «Desejo dizer que, vindo a demonstrar-se que a
teoria de Copérnico é verdadeira, devemos ter mais cau
tela ao explanar os textos bíblicos que pareçam ser-lhe
contrários. Devemos confessar antes que os não entende
mos, do que dar como falso o que está demonstrado que
é verdadeiro».
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E Caramuel, Bispo de Lião, escreveu em 1 6 5 1 : «Que
sucederia, se os sábios viessem a demonstrar um dia qae
a teoria de Copérnico era verdadeira?» E responde: «En
tão os Em .mos Cardeais permitir-nos-iam que interpretás
semos metaforicamente as palavras de Josué, mandando
parar o sol» (T h eo l. Moral. Fundam . 1, 2 7 3 ).
Hoje, que a teoria de Copérnico é universalmente
aceite, somos livres em rejeitar a interpretação literal da
referida passagem. Todavia os exegetas continuam a in
vestigar o seu verdadeiro sentido.
Mencionemos, em breves palavras, duas teorias de
eminentes teólogos jesuítas.
O P. Hummelauer ( Com m . in Josue) sustenta que,
enquanto os amorreus iam fugindo dos israelitas e eram
sacrificados em massa pelo pedrisco que chovia do céu
(Jos. 10, 1 1 ) , as nuvens cerraram-se por forma tal que
o dia quase se fez noite.
Josué então, cheio de confiança em Deus, mandou ao
sol e à lua que reaparecessem; e foi prestes obedecido
(Jos. 10, 1 3 ) .
Assim, quando se dirigiu ao sol e à lua, e lhes dis
se: «Sol, detém-te sobre Gábaon; e tu, lua, pára sobre o
vale de Aialon», falou metaforicamente, quer dizer: viu
poeticamente o sol e a lua que, como se invejassem seus
triunfos bélicos, pareciam apressar a marcha e encurtar
o dia.
Sendo assim, as palavras de Josué implicam unica
mente a reaparição do sol e da lua, sem a mínima refe
rência à sua detenção. Cita em apoio desta sua teoria o
verso do Eclesiástico: «E um dia veio a ser tão comprido
como dois» (Ecles. 46, 5 ).
Aquela súbita reaparição do sol, depois do escurecimento das nuvens de granizo, foi para os soldados hebreus como o amanhecer de um novo dia.
O P. Beurlier, S. J., sugere a seguinte interpretação
(R. C., 39, 32 4 ): Os exércitos dos cinco reis amorreus aca-
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bavam de ser derrotados (Jos. io, io ) em Gábaon e eram
perseguidos de perto por Josué. Ele propusera-se destruí-los completamente (Jos. io, 19-20), pois naqueles tem
pos não se dava por ganha uma batalha sem se ter ani
quilado pràticamente o inimigo.
Vendo pois Josué o triunfo em perspectiva, excla
mou: «Detém-te, ó sol! Não podes esperar...?/; Equiva
leu a dizer: «Não podes esperar, ó sol, até que eu acabe
de exterminar os meus inimigos, antes de te pores?//
Palavras que expressavam o seu ardente desejo de
vencer, depois das preces que tinha dirigido a Deus (Jos.
10, 12 ) .
Jeová respondeu a estas preces com aquela chuva de
granizo, que semeou de cadáveres o campo inimigo, faci
litando aos hebreus uma vitória esmagadora, antes do pôr
do sol daquele dia.
Qualquer que seja a teoria que corresponda à verda
de, o certo é que Josué falou então como nós ainda fala
mos hoje e se continuará a falar até ao fim dos séculos.
Todos dizemos: É sol nado, ou já nasceu o sol: é
quase sol-pôsto; a lua não apareceu esta noite, etc., etc.
Embora o milagre de Josué tenha sido de secundária
importância na conquista de Canaã, o escritor sagrado
menciona-o por ser um facto notável, ter impressionado
vivamente a imaginação do povo e sido.por mnitos anos
tema popular de inspiração entre os poetas de Israel. «Não
está ele escrito no Livro dos Justos?» (Jos. 10, 13).
— Não somos obrigados a aceitar a interpretação li
teral. Mas se fôssemos? Se fôssemos, admitida a existên
cia de Deus, só os absurdos é que não são possíveis, por
que Deus não faz absurdos.*
Para Deus não há dificuldades.
Temos todos tendência para hesitar diante do que
não compreendemos. Mas a palavra divina que se não
compreende, adora-se.
Esta deve ser a nossa verdadeira atitude.
4
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Dado pois o milagre de Josué devesse entender-se
literalmente, as dificuldades que oferecería à nossa com
preensão, não as oferecería à infinita sabedoria e poder
de Deus; por isso, para mim, ao menos, o grande pro
blema religioso é a existência de Deus. À sua luz, tudo
se explica e tudo se compreende, se não a sua natureza e
modo, a sua possibilidade.
Contentemo-nos com o que a nossa inteligência al
cança, e no que se lhe escapa, fiemo-nos inteiramente em
Deus, na sua palavra, na divina revelação, que a ninguém
engana (P. R .).

V III

AS TRADUÇÕES DA BÍBLIA E SUA LEI
TURA. ATITUDE PROTESTANTE E
ATITUDE CATÓLICA
Não foi Lutero o primeiro que traduziu a Bí
blia em língua vernácula? Por que se Mie opuse
ram tão tenazmente os católicos?
Não. Não foi Lutero quem primeiro traduziu a Bí
blia em língua vernácula.
A tradução em língua vernácula do Novo Testamen
to tinha sido publicada já em 1522 e a do Antigo Testa
mento em 1534.
De 1466 a 1522 publicaram os católicos alemães 19
edições completas da Bíblia: 14 na Alta-Alemanha, em
Augsburg, Basle, Strassburg e Nuremburg; e 5 na Baixa-Alemanha, em Colônia, Delf, Halberstadt e Lubeck
(Jansen: History of the German Peole, X IV , 388).
De 1450 a 1520 publicaram os católicos 188 edições
da Bíblia: 156 em latim; 6 em hebraico; 11 em italiano;
10 em francês; 2 em boêmio; 1 em flamengo; 1 em es
lavo; 1 em russo (Falk: Die Bibel am Ausgange des
Mittelalters. Cfr. «0 Adventismo», c. VII. P. J. Rolim).
Os católicos combateram a versão de Lutero, não
por ser em alemão, mas porque, como então escreveu
Enser, «é em muitas partes confuso, estultificou e perver
teu o antigo texto fiel da Igreja cristã com grande des
vantagem e corrompeu-o ainda com glossas e prefácios
heréticos...

ÍOO

CAIXA D E PERGUNTAS

Força o texto bíblico sempre que se trate de fé e ç}e
obras, e também quando se não trata de uma nem de
outra coisa (Jansen: ob r. cit. c. X IV , 4 25 ).
Enser nota-lhe 1.400 inexactidões e o sábio protes
tante Bunzen menciona 3.000.
Lutero ridiculariza o Eclesiastes, rejeita a Epístola
aos Hebreus e o Apocalipse, como não Apostólico; omi
tiu os dois livros dos Macabeus por mencionarem as ora
ções pels defuntos; chama à Epístola de S. Tiago «uma
epístola d e p a lh a » por contraditar a sua falsa doutrina
das boas obras.
Perverte deliberadamente o pensamento de S. Paulo
aos Romanos, acrescentando no c. 3, 20, 28 e no c. 4, 15
à palavra «fé» a palavra «só», «somente».
Quando os críticos católicos o arguiram desta interpolação, escreveu: «Se os senhores novos papistas se sen
tem tão embaraçados com uma simples palavra, eu sei
dar-lhes uma resposta justa, adequada: o Dr. Lutero as
sim o quis, e diz que um papista e um burro são uma e
mesma coisa. Eu assim o quis e determinei que assim fos
se; o meu querer eis a razão» (Jansen: obr. cit., 4 19 ).
E eis a razão também por que a falsa versão de
Lutero foi proibida no ducado de Saxónia, na Áustria,
na Marca de Brandeburgo, e por que se lhe opuseram os
sábios católicos, publicando traduções fiéis da Bíblia na
Baixa e Alta-Alemanha: Dietenberger em 1534 , Ecker
em 15 3 7 e Blanchardt em 1547.

Não foi a Bíblia traduzida em inglês a primeira
vez por João V ic le f? Não lhe mostrou a Igreja C a 
tólica a sua hostilidade, proibindo-a, bem como a
de Tyndale?
Não. O Cardeal Gasquet provou que a Bíblia hoje
dita viclifita era a antiga Bíblia católica inglesa mencio
nada por S. Tomás More, ao escrever: «A Bíblia foi mui-
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to antes de Viclef vertida para inglês por homens mui
to virtuosos e doutos, e o povo bom e pio lia-a com de
voção... e reverência» (English Works, 233).
A tradução de Viclef foi condenada pelo Concilio
de Oxford em 1408, no tempo do Arcebispo Arundei, *
porque ele a amoldara às suas vistas heréticas.
Foi então ordenado que de futuro se não publicas
se nenhuma tradução da Bíblia sem primeiro ter sido
aprovada pelo Bispo diocesano ou por Concilio provincial.
S. Tomás More, comentando esta lei, diz: «Eu en
contro esta lei inteiramente razoável, como vedes.
Não havia proibição de ler a Bíblia antes de publi
cada a tradução de Viclef, porque era conforme à ver
dade; nem a dele foi condenada por ser novidade (mes
mo porque o não era, como se disse), mas por ser falsi
ficada; nem é proibido hoje fazer novas traduções. Ape
nas se providenciou para que se não publiquem nem
leiam, sem primeiro terem sido diligentemente examina
das e aprovadas pela Igreja.
Pela mesma razão foi proibida em 1530 pelo Bispo
Tunstall de S. Paulo a tradução do Novo Testamento de
Tyndale.
Tradução falseada. Continha 2.000 inexactidões e
propunha-se apoiar a doutrina e o texto de Lutero.
Os Bispos de então baniram,.com suas proibições, es
tas falsas traduções tal-qualmente os Estados modernos
banem a circulação de moeda falsa.
Aos seus olhos elas não representavam a pura pa
lavra de Deus.

Na idade-média, quando a Igreja Católica es
tava no seu apogeu, não era a Bíblia pràticamente
desconhecida?
Não. Lutero é muito exagerado; é menos verdadeiro
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ao escrever que antes dele a Bíblia jazia empoeirada de
baixo de um banco.
Ao contrário: na idade-média «a Bíblia era o livro
que mais circulava e mais influía na vida dos povos» (Michael: G e sc h ic h te d e r D e u tsc h e n V o lk e s , 3, 2 2 3 ).
Nela se inspiravam os sacerdotes para pregar os seus
sermões, lendo-a diariamente no missal e no breviário.
Os monges passavam uma parte do dia a copiá-la em
seus escritórios e a adomá-la com iluminuras, e a outra
a lê-la e a meditá-la, como nos dizem S. Bernardo e T o 
más de Kempis (I m it. IV , 1 1 ; V id . d e S . B e m .) .
Antes de inventada a imprensa, como os exempla
res da Bíblia eram poucos e custosos, o povo aprendia-a
ouvindo-a explicar nos púlpitos e nas cátedras, e vendo-a com os seus olhos nas esculturas, pinturas, frescos c
mosaicos em que tanto abundavam as igrejas.
Que pintura tão compreensível do Antigo e Novo
Testamento feita no século X III em S . Marcos de Veneza!
É como diz Ruskin: «As paredes da igreja fazem de
Bíblia para o povo, e as pinturas são mais fáceis de ler
do que um capítulo de um livro» ( T h e Sto n es o f V e n ic e ,
2’ " ) *
Alguns não católicos são os primeiros a dar-nos razão.
«Não sei como pôde persistir por tanto tempo, como
se vê pelas antigas polemicas, diz Kropatscheck, a afir
mação de que a Bíblia era um livro fechado para teólo
gos e leigos.
Quanto mais se estuda a idade-média, melhor se vê
que esta fábula tende a desfazer-se como uma bolha de
ar» (D a s S c h riftp rin c ip d e r L u t h . K irc h e , 16 3 ).
«Temos de admitir, escreve Dobschutz, que a Ida
de-média possuiu um completo, surpreendente e muito
louvável conhecimento da Bíblia, sob muitos respeitos,
talvez maior, para nossa confusão, do que os nossos tem
pos» (D e u tsc h e R u n d sch a u , 1900, 6 1 ) .
«Há um grande e geral equívoco acerca da consi-
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deração em que era tida a Bíblia na idade'média, escreve
o Dr. Cutts.
Há quem julgue que era muitíssimo pouco lida, mes
mo pelo clero; quando o facto e que os sermões dos pre
gadores medievais eram mais repletos de citações e alu
sões bíblicas, que muitos sermões dos nossos dias; e os
escritos de outra ordem eram tão cheios de alusões escriturísticas, que é evidente que o pensamento dos seus au
tores andava saturado de leitura bíblica» ( Tummg Points
of English History, 200).

Actuafmente é proibido aos católicos ler a Bí
blia?
'Não. Não é, nem nunca o foi, como está explicado.
'Não só não é proibido aos católicos ler a Bíblia, mas
muito se lhes recomenda que o façam.
É dever sagrado da Igreja Católica, — depositária,
guarda e intérprete da Bíblia — , acautelar o seu povo de
se deixar levar de falsas traduções da Bíblia, muitas vezes
acompanhadas ainda de glossas e notas destruidoras da
fé católica.
Nunca proibiu, porém, traduções em vernáculo que
tenham sido aprovadas pelo Bispo diocesano, editadas,
anotadas e comentadas por sábios católicos.
Quanto às edições da -Bíblia em inglês, bem fare
mos lendo a carta de Pio VI ao Arcebispo de Florença,
em 1778, em que urge pela leitura da Bíblia entre os ca
tólicos. Escreve;
«Nestes tempos em que circulam tantos livros que
atacam rudemente a religião católica, mesmo entre o po
vo, com grande prejuízo e ruína das almas, julgo que
procedes muito bem urgindo pela leitura das Santas Es
crituras; porque elas são um manancial riquíssimo donde
se pode e deve tirar, em abundância, a pura moral e dou-
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trina com que se hão-de erradicar os erros tão divulgados
nestes tempos corruptos».
Poucos anos depois, Pio V II escreveu, no mesmo sen
tido, aos Vigários Apostólicos ingleses, pedindo-lhes «que
incitassem o povo a ler a Sagrada Escritura; porque não
só não há nada mais útil, mais consolador, mais anima
dor; mas não há nada que tanto confirme na fé, alimen
te a esperança e incite ao amor da verdade cristã».
Em 1893, Leão X III escreveu na sua Encíclica sobre
a Bíblia: «Urge naturalmente a solicitude do nosso múnus Apostólico e compele-nos não só a desejar que este
grande manancial da Revelação Católica seja acessível, em
toda a sua pureza e abundância, a todo o rebanho de Je
sus Cristo, mas também não nos permite que o deixemos
turbar ou corromper...
A leitura da Bíblia esclarece e fortifica a inteligên
cia... e ao mesmo tempo dilata e afervora o coração e o
impele a progredir com ardor na virtude e no amor de
Deus».
Bento X V , na sua Encíclica sobre S. Jerónimo, cita
algumas passagens de suas cartas, certamente para nosso
comum ensino.
Da carta de S. Jerónimo a Demétrio: «Ama a Bíblia,
e a sabedoria te amará; ama-a, e ela te guardará; honra -a, e ela te abraçará» (Epíst. 130 , 20).
Da carta às matronas romanas Laeta e Eustóquio,
em que urge de suas pupilas que «leiam assiduamente a
Bíblia»:
«Mal se imagina o proveito que tira e a doce tran
quilidade que experimenta uma alma bem disposta, len
do devotamente a Bíblia.
Quem quer que seja começa uma vida particular de
piedade, de fé, de humildade, determinada a progredir
nestas virtudes, encontrando nela «o Pão do Céu» para as
alimentar.
Quisera que cada um experimentasse a verdade des-
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tas palavras de David: «Eu bem vejo que tu... me rezelaste o segredo e 0 escondido do teu saber» (Salm. 50, 8).

Por que encadeavam os monges na idade-média
a Bíblia nas suas livrarias e igrejas?
Era costume na idade-média prender com cadeias a
Bíblia e outros livros, para que os não roubassem e especialmente para os tomar acessíveis aos estudantes.
A primeira menção de Bíblias encadeadas data de
1040.
O catálogo do Mosteiro de S. Pedro de Viessenburg,
Alsácia, menciona 4 Saltérios encadeados na igreja do
Mosteiro.
Muitas livrarias mediavais tinham os seus livros em
cofres fechados à chave e presos.
. Por nossa parte, não encontrámos alguma outra men
ção de livrarias encadeadas até ao século X V .
Todos os livros da livraria de S. Marcos em Florença (14 4 1) e os da livraria Malatesta em Cesena (1452)
eram encadeados.
Durante a idade-média considerava-se obra pia dei
xar em testamento Bíblias, Saltérios e livros de Horas pa
ra serem encadeados na igreja e ficarem ali para uso co
mum dos fiéis que a frequentavam.
O conde Frederico de Heidelberg legou o seu livro
de Horas à igreja do Espírito' Santo em 1474; um católico
holandês de Leyden deixou a sua Bíblia à igreja de S.
Pedro; o conde Ormond, o seu Saltério para ser encadea
do sobre o seu túmulo em S. Tomás Acon.
Os protestantes adoptaram este costume de encadear
as Bíblias em suas igrejas durante mais de três séculos.
Em Inglaterra foram encadeadas as seguintes livra
rias: a de Grantham em 1598; a de Bolton em 1651; a
de Wimborne em 1686.
As Bíblias foram igualmente encadeadas em muitas
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igrejas: em Chelsea, East Winch, Evesham, Minehead,
Milton, Shorwell, Stratford.
Os Colégios de Oxford, de Eton, Brasenose e Merton
só libertaram os seus livros no século X V III; e algumas
livrarias, como as de Manchester, Cirencester e Llanbadam , só no século X IX .
Ainda se conservam encadeados, que saibamos, mais
de 5.000 livros em 1 1 livrarias protestantes e 2 católicas.
A lista dos livros encadeados em Inglaterra foi com
pilada por William Blades no seu livro «Books in Chauts»
e por Charles Cox e Alfred Harvey na sua obra «English Church Furniture».

IX

ERROS CONTRA A RELIGIÃO: ASTROLO
GIA, ESPIRITISMO, PSICANÁLISE, HI
PNOTISMO, ORDÁLIOS, SONHOS
Por que coitdena a Igreja Católica a astrologia?
É pecado adivinhar os sucessos da vida de uma pes
soa pelo estado do céu, no momento do seu nas
cimento?
A Igreja condena a astrologia por ser uma supers
tição pagã, que fomenta o fatalismo e leva directamente à negação da divina Providência.
As estrelas nenhuma influência exercem na vida
humana, para que se possa adivinhar por elas o porvir
do recém-nascido.
Dar crédito, portanto, a horóscopos, guiar-se por
eles, é ultra-ridículo.
Santo Agostinho ataca veementemente na sua «Ci
dade de Deus» (8, 19). esta superstição.
Dela escreve Santo Tomás na sua «Súmula» (2. 2.
q. 95, a. 5): «O que observa as estrelas para predizer
futuros acontecimentos, ou futuras acções humanas, baseia-se em vã e falsa opinião.
Como entram nela susperstições e intervenção de
moníaca, é ilícita».
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— Como se trata de fu tu ro s co n tin g en tes, nem
mesmo o d e m ô n io os conhece de certeza.
O conhecimento dos futuros contingentes é do do
mínio exclusivo de Deus. Daí o serem as profecias argu
mento da divindade da religião (P . R .)

Permite a Igreja aos católicos assistir a sessões
espiritistas, ou fazer de médium ? Não é admirável
o Espiritismo, como prova da imortalidade da alma?
A Igreja ordena aos católicos que se abstenham por
completo do Espiritismo, verdadeira superstição sub
versiva da moralidade e da religião.
O «San to O fíc io » publicou, pelo menos, cinco d e 
cretos p ro ib itiv o s: em 1840, 1847, 1856, r8g8 e 19 17 .
A 24 de Abril de 19 17 foi-Lhe proposta a seguinte
dúvida:
Será lícito, por meio de médium, ou mesmo sem
ele, quer se aplique, quer não, o hipnotismo, assistir a
quaisquer conversações ou manifestações espiritistas,
quando apresentem certa aparência de honestidade e
piedade, quer interrogando as almas ou os espíritos,
quer ouvindo as respostas, quer assistindo apenas, com
o protesto tácito ou expresso de não querer ter parte
alguma com os espíritos malignos?».
O « Santo O fíc io » respondeu n egativcim ente a tudo.
A 26 do mesmo mês, Bento X V aprovou a sua re
solução.
É, pois, rigorosamente proibido tudo quanto se in
clui na dúvida proposta, isto é: por motivo algum e
em nenhuma circunstância, é permitido assistir a ses
sões espiritistas, nem mesmo entregar-se solitariamente
a suas práticas.
O Espiritismo é a modernização da nigromância
pagã já expressamente condenada pela Lei de Moisés,

E R R O S C O N TR A A R E L IG IÃ O

109

nos termos seguintes: «Não haja entre vós quem consuite adivinhos..., nem quem indague dos mortos a
verdade» (Deut. 18, 10 - n ) .
O Espiritismo nao e uma «revelação nova.0, mas
uma superstição paga, que nega os dogmas cristãos, em
nome de uma imaginária comunicação com os defum*
tos,
parodia infame da nossa «comunicação dos santos».
O deus dos espiritistas é um «Mundo animado ?
impessoal, ou um vago «Desconhecido», que se não de
ve adorar, nem implorar.
O seu Cristo é um Médium humano, espírito avantajado, que não morreu para nos salvar, nem o homem
carecia de redenção, pois não é um ser decaído, nem
existe o que os cristãos chamam pecado.
A morte não é o fim da nossa peregrinação neste
vale de lágrimas, mas o princípio da nossa educação
e desenvolvimento numa das esferas do espírito.
A nossa felicidade na vida por vir não está vincu
lada à visão eterna de Deus, mas a um estado pura
mente mental, ou talvez parecido com o que agora
temos: com garrafas de cerveja que nos refresquem, ou
copos de vinho generoso que nos confortem.
Não há inferno. Assim o pede a razão e o senso
comum (Quem desejar esclarecer-se acerca desre capi
tal argumento, leia «O problema cruciante do Além'pelo P. J. Rolim; e sobre o «Espiritismo \ entre outras
obras publicadas entre nós, « 0 Problema Espiritista« do
mesmo autor).
Como o leitor acaba de ver, o Espiritismo, além ac
ser uma superstição grosseira, é imoral, pois se propõe
minar os alicerces da religião católica, atribuindo às cria
turas o conhecimento da vida futura, que é do exclu
sivo domínio de Deus.
Oitenta anos de experiências dizem-nos que as
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práticas espiritistas são perigosas para o corpo, e para a
alma.
Muitos dos seus adeptos perdem a saúde, a cabeça
e, o pior é, a fé.
Os fenômenos, que se lhe atribuem, são numero
sos: Fenômenos físicos e espontâneos, movimento e levitação de corpos pesados, «apports», levitação de cor
pos vivos, variação de peso nos corpos, materialização
de espíritos, peso, moldagem e fotografia de espíritos,
tiptologia, etc.
Fenômenos psíquicos: Aparições luminosas, psicografia ou escrita automática, pneumatografia ou escrita
directa, mediumnidade violenta auditiva e vocal (In 
corporação).
Estes fenômenos extraordinários são muitas vezes
inexplicáveis. A hipótese espiritista continua por de
monstrar.
É evidente que há fraude; todavia parte destes
fenômenos deverá, sem dúvida, atribuir-se à telepatia
e à intervenção do demônio, que se serve do médium
para destruir a fé e a moralidade de muitos curiosos
pouco avisados.
Não carecemos de recorrer ao Espiritismo para de
monstrar a imortalidade da alma. Basta-nos a razão
e a fé.
O Espiritismo não identificou ainda um só espírito.
Nem a hipótese telepática, nem a da interven
ção diabólica, presta o mínimo auxílio à doutrina da
imortalidade da alma, nem esta carece dele.

É pecado usar da prancheta ou mesa giratória?
Não é pecado, se apenas se considera como sirm
pies divertimento e se crê que a «mensagem» é me-
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ramente produzida pelos movimentos inconscientes do
operador.
Mas e pecado, quando se tomam as respostas da
mesa ou prancheta a sério, e se consulta supersticiosamente, como se consulta um adivinho.
Raupert testifica que o demônio se serve dela e
cita o Dr. Carrington a respeito dos seus efeitos no
civos. Escreve:
«Algumas vezes a «mensagem» é atirada, agora pa
ra um lado, logo para outro, e de súbito, vendo-se as
sim que não era fita preparada pelo operador.
Conta pormenorizadamente e comenta coisas suce
didas a distância.
Manifesta circunstâncias respeitantes ao caracter,
factos e negócios íntimos de pessoas desconhecidas do
operador».
O presente escritor traz-nos à memória católicos
que começaram por se divertir com a mesa giratória e
que depois, com a longa e contínua prática da escrita
automática, vieram a naufragar física e mentalmente.
— Embora não passe de divertimento, é um diver
timento perigosíssimo a que nunca devemos entregar-nos (P. R.)

Que pensam os moralistas católicos da psica
nálise?
A filosofia católica nega totalmente a crença pagã
dos psicanalizadores modernos, isto é: nega a omnipotência do inconsciente.
A psicanálise destrói a unidade da personalidade
humana, a continuidade da consciência, a liberdade, a
responsabilidade moral, e o pecado.
O homem deixa de ser senhor dos seus actos,^ e
converte-se num campo de batalha, onde certas paixões
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e estímulos primitivos e anormais lutam desesperadamente pela vitória.
Semelhantes devaneios não são mais que uma pa
ródia pagã da doutrina católica sobre o pecado original,
a queda do homem, e um esforço inútil para entender
a doutrina de S. Paulo sobre a lei dos membros, que
está em luta contínua contra a lei do espírito (Rm.

7* 23)*

Tudo na psicanálise é vago.
A teoria do simbolismo do sonho é anti-natural.
O ofício de censor inconsciente é anti-científico c
pura imaginação.
Identificar idéias religiosas com símbolos sexuais
é puro ateísmo.
A usurpação do ofício de confessor destrói com fre
quência a vida moral e religiosa do indivíduo.
É digno de ponderar-se que homens e mulheres,
que olham a confissão como um peso insuportável, se
prestem de bom grado a descobrir a intimidade dos
seus pensamentos sexuais a psicanalisadores profanos e
analfabetos na vida espiritual.
Bem disse o Dr. Buehl: «Se esta doutrina se uni
versaliza, a vida perderá o seu valor; o mundo, o seu
encanto; a religião, a sua dignidade; a moralidade, a
sua majestade; a arte, a sua fascinação» (Psycho anü'
lysis, 2 3).

Permite a Igreja Católica o uso do hipnotismo
para curar doenças? A princípio, não houve teólo
gos que o declararam diabólico?
A Igreja permite se use do hipnotismo, quando
para isso há motivos graves, e não há perigo de supers
tição, nem de escândalo.
É verdade que a princípio houve teólogos e mo-
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ralistas que o tiveram por diabólico; presentemente po
rém os teologos e moralistas católicos atêm-se às de
cisões do «Santo Ofício».
Temos, pelo menos, duas: uma de 1840; outra de
1899.
A 2 de Junho de 1840 declarou: (O uso do ma
gnetismo, isto é: o mero facto de empregar meios fí
sicos não é proibido, contanto que esses meios sejam
permissíveis e não se intente fim ilícito ou mau».
A 26 de Julho de 1899, respondeu a um médico,
que perguntou se podia usar da sugestão, para curar
meninos: «Pode, contanto que não haja perigo, ou es
cândalo».
Como o leitor acaba de ver, a resposta foi idêntica.
Alguns médicos tiraram não pequeno partido do
hipnotismo na cura de doenças nervosas, e servmdo-se
dele como anestésico.
Serviram-se igualmente dele médicos, pais de fa
mília e professores, para corrigir maus hábitos de ra
pazes calaveiras e de adultos dados ao excesso do vi
nho, do ópio e da morfina.
Valem-se também dele, uma ou outra vez, os juizes,
para arrancar a confissão que desejam ao réu, ou à
testemunha; vão, porém, abandonando este processo,
por ser pouco fidedigna semelhante confissão.
Em suma, empregam alguns artistas o hipnotismo,
para imobilizar os seus modelos, o que não é recomen
dável, porque é perigoso.
Em geral, todos concordam em que o hispnotismo
é cheio de perigos de ordem física, psíquica, e moral.
Em muitos casos, tem originado epilepsia, histeria,
e loucura.
Devem-se-lhe muitos crimes contra o quinto e sex
to mandamento.
„
•,
Por isso as sessões públicas de hipnotismo tem sido
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proibidas em muitas nações, como: na Prússia, na Áus
tria, em Portugal, na Suíça, em França, e na Dinamarca.
São os perigos do hipnotismo que levam os mora
listas católicos a permitir o seu uso somente quando ha
ja graves motivos para isso, e o hipnotizador seja pessoa
hábil e de toda a confiança.
Requerem ainda que durante o acto da hipnotização estejam presentes pessoas de respeito, como: o pai,
o marido, ou um amigo.
O hipnotismo esteve tanto em voga nos seus prin
cípios, que muitos julgaram que ele vinha causar uma
verdadeira revolução na terapêutica.
As escolas de Paris e Nancy forneceram graduados
a toda a Europa; mas na Medicina, como no vestir, co
mo no mais, as modas passam.
Actualmente os médicos e os cirurgiões estão-no
votando ao esquecimento, e outrossim os reclamos dos
seus primeiros defensores: Charcot, Bernheim, Liebeault,
Moll, Wetterstrand, como falsos e exagerados.

Por que permitiram os Papas da Idade-M édia os
«ordálios», os «juízos de Deus», cruéis, injustos e
supersticiosos?
Os tribunais romanos nunca os permitiram, e os
Papas, a começar do século IX , tudo fizeram para os
abolir.
Os povos do norte da Europa tinham-nos herdado
de seus antepassados, e depois de convertidos invoca
vam a intervenção do verdadeiro Deus nos seus tribu
nais, à imitação do que costumavam fazer antes com o
deus Woden.
Para se justificarem, apelavam para o que vem
escrito: no livro dos Números (c. 5, 1 2 - 3 1 ) ; para a m*
tervenção directa de Deus no sacrifício de Abel (Gén.
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4f 4), no Dilúvio (Gén. 7), na destruição de Sodoma
(Gén. 19 ), no castigo de Ananias, etc. (Act. 5, 5).
Em sua ignorância, esqueciam que os milagres são
factos extraordinários, que não dependem da vontade
dos homens, mas de Deus; e que Ele, embora escute as
nossas orações, não está obrigado a intervir miraculosamente a nosso capricho.
Contra estas provas supersticiosas e pecaminosas
levantaram a sua voz os Papas Nicolau I (858-867) e
Honório III (12 16 -12 2 7 ).
O Papa Estêvão V, numa carta ao Arcebispo de
Mainz, proíbe as provas de ferro em brasa e água a fer
ver, acrescentando: ((Devemos julgar os crimes pela con
fissão do réu, ou pelo depoimento das testemunhas.
O que por estes meios se não possa averiguar, de:xe-se ao juízo d Aquele que lê nos corações».
Alexandre II diz que «a Igreja não aprova em seus
cânones os ordálios».
Testemunhos semelhantes temos dos Papas Ale
xandre III ( 1 15 9 - 118 1) , Celestino III (119 1-119 8 ) c
outros.
Protestaram contra eles, Santo Avito de Viena no
século VI (5 18 ), Santo Agobardo (840) e o Concilio
de Valência (855) no século IX. Foram declaradas
«contrários à paz cristã e destruidores do corpo e da
alma». O morto em combate era suicida; e o que o
matasse, homicida.
Infelizemnte, a sociedade de hoje, neste ponto,
não é mais culta que nos tempos antigos.
Que é o duelo dos nossos dias senão a evocação
deste bárbaro costume pagão?
E posto que se tenham tomado medidas oficiais
para exterminar o duelo, os anais da França, da Áus
tria e da Alemanha dizem-nos que ainda se nao con
seguiu.
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Mais ainda: o ministro da Guerra da 'Prússia Von
Ein declarou há 25 anos que o princípio do duelo es
tava em vigor, e o chanceler von Bulow disse públi
camente que «não teria cabida no exército almão o
oficial que recusasse defender sua honra com as armas».
A Igreja Católica proibiu o duelo no Concilio ie
Trento, e os Papas Bento X IV ( 17 5 2 ) e Leão XIII
(18 9 3 ) declararam que não havia motivo que o justi
ficasse.

É supersticioso crer em sonhos, e Deus serviu-se deles, no Antigo e Novo Testamento, para dar
a conhecer a Sua vontade?
Crer em sonhos até nos deixarmos guiar por eles,
é sem dúvida supersticioso. Nosso guia deve ser a cons
ciência recta e bem formada. A Bíblia sagrada previne-nos a miúde contra os sonhos e diz-nos categorica
mente que «os não o b se rv e m o s », «p o rq u e os sonhos
têm

feito e x tra via r a

m uitos,

posto neles a sua con fiança»

que

caíram ,

por

terem

(Levít. 19, 26; Deut. 18,

10; Ecles. 34, 7 ).
Sabemos, por outro lado, que Deus se valeu deles
para revelar sua vontade a Abimeleque, Jacob, Salomão,
Nabucodonosor, Daniel, S. José e S. Paulo (Gén. 28, 12 ;
3 1, 10; 3 Reis, 3, 5 -15 ; Dan. 2, 19 ; 7, 1 ; Mt. 1, 20; 2,
13 ; Act. 23, 1 1 ; 27, 2 3 ).
Os sonhos, de si mesmos, obedecem a uma causa
natural.
Quando Deus os envia para algum fim particular,
revela ao mesmo tempo o seu caracter sobrenatural.

X

MAIS ERROS: TEOSOFISMO, CIÊNCIA
CRISTÃ, EVOLUÇÃO, DETERMINISMO
Que me diz do Teosofismo?
O teosofismo não é mais do que uma forma nova
de panteísmo, trazido da índia e divulgado no ocidente
pelas senhoras Blavatsky e Ana Besant e pelo coronel
Henrique Olcott.
O teosofismo rejeita «o Deus dos cristãos", isto é;
Deus pessoal; e nega a criação, considerando o universo
como a manifestação da Grande Realidade Eterna ou da
«grande palpitação rítmica do Todo-Ünico».
O mundo, — segundo ele —, consta de sete planos
interpenetrantes, e o homem, — pequeno mundo —, de
sete partes: quatro físicas e três espirituais.
A personalidade humana compõe-se de corpo físico,
princípio vital, corpo astral e de alma animal.
A individualidade compõe-se da mente humana su
perior, da alma espiritual e do espírito.
Ao morrer, perdemos a nossa personalidade, mas
não a nossa individualidade.
Confessamos que não entendemos esta terminolo
gia teosófica, ridícula e grotesca, parecida com a que usa
vam os gnósticos dos primeiros séculos do cmtianismo.
Os Maatmas falanvnos, com precisão infalível, de
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purificações sucessivas em várias incarnações, que ordina
riamente se realizam duas vezes em cada 2.10 0 anos.
A vida de além-túmulo, com suas incarnações, é re
gulada pela lei budista Karma, lei inexorável, que nada
suspende: nem o arrependimento, nem a oração, nem a
expiação.
O teosofismo desperson aliza Deus, sem O tomar por
isso mais sublime; e m aterializ(i'0 , sem O fazer mais
amável.
Diviniza o homem, não obstante ser dependente e
pecador, e tira-lhe toda a responsabilidade do bem como
do mal, visto atribuir os bons e maus hábitos a outros que
começaram a série ininterrupta de nossas incarnações.
Em suma: o teosofismo é uma mistura de panteísmo
e ateísmo bramânico-budista, totalmente oposto ao cris
tianismo.
Nega Deus pessoal e criador, a liberdade, a respon
sabilidade e a existência de um Juiz supremo, justo e mi
sericordioso.
Sua história é fictícia e suas maravilhas são fraude,
ilusão e arte diabólica.

OpÕe-se o ensino da «C iência C ristã» ao ensino
da Igreja Católica? Não curavam C risto e os Após
tolos? Podem os católicos ir fazer curativos aos
«cristãos científicos», tendo protestado prèviamente que nada querem com suas opiniões? Não são
verdadeiras as curas operadas pela «C iência C ris 
tã?» Não são estas curas como as de Lurdes? Não
nos fala o Novo Testam ento de curas operadas por
simples fé?
A Igreja Católica considera a «Ciência Cristã» como
um culto essencialmente pagão; um guisado ilógico, in
coerente, de Panteísmo, Maniqueísmo e Idealismo.
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A senhora Eddy, sua fundadora, pretendeu ressuscitar, com este seu «culto da mentem, o cnstanismo pri
mitivo e apresentou-o ao mundo como uma revelação ce
lestial; o seu ensino, porém, nem é cristão, nem data dos
primeiros séculos, mas do médico ianque Quimby, com
quem se relacionou em 1862.
Fez seus dois pontos capitais do Dr. Quimby: pri
meiro, que não há doenças propriamente ditas; segundo,
que as doenças se hão-de curar com o influxo menid e a
oração, e não com medicinas.
•Para propagar a sua doutrina e fazer escola, escre
veu um livro intitulado «Ciência e Saúde», livro repleto
de incoerências, contradições, falácias, mentiras e das
mais arbitrárias interpretações de certos textos bíblicos.
Muitas de suas páginas são simplesmente ininteli
gíveis.
Em sua interpretação «espiritual» da Bíblia diz-nos:
Issacar significa «crença corpórea»; Jacob, «corpóreo mor
tal», duplicidade de arrependimento e sensualismo; Hiddekel, «ciência divina», conhecida e entendida; Asser,
«esperança e fé»; Gion, «os direitos morais, civis e so
ciais da mulher!»
Os «iniciados», os seus adeptos, «dizem que enten
dem tudo isto perfeitamente; mas que nós, profanos e em
estado de «mente mortal», não podemos entender esta
misteriosa e maravilhosa mensagem».
Se algum curioso interroga a sr.a Eddy:
— Que se entende por «mente mortal?»
—1 Responde: Não é matéria, porque não é real: nem
mente, porque não existe separada da Mente-Primána.
É um espírito ou fantasma, ‘que não tem existência
real.
Conclui que não pode explicar as crenças errôneas
dos que não pertencem à «Ciência Cristã».
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Vejam os agora as «a firm a çõ es » e «n eg a çõ es » desta
singular filosofia.
A firm a ç õ e s: S ó Deus é m e n te e só Ele verdadeira
mente existe.
O mundo, as plantas, os animais, e o mesmo ho
mem, são idéias d iv in a s , sem actividade real própria.
Como só Deus é real, tudo o mais é irreal.
Deus é espírito e é bo m .
N e g a ç õ e s: N ega a realidade da matéria, a veracida
de dos sentidos, a existência das causas segundas, de um
Criador pessoal, a divindade de Jesus Cristo, a Redenção,
a liberdade humana, o pecado, a existência de uma Igre
ja docente de origem divina, os Sacramentos, a neces
sidade da fé, a graça, a oração, a ascética, a ressurrei
ção da carne, a existência dos anjos, bons e maus, e a
sanção eterna: o prêmio e o castigo.

E que dizer de suas curas?
É sabido que não poucas doenças são devidas, em
parte ou inteiramente, à imaginação e a falsas apreen
sões.
Estes males curam-se facilmente com o influxo da
m ente, o optimismo, etc.
A psicoterapia abunda em casos deste gênero.
Mas há outras doenças muito reais, que seria ridícu
lo pensar em as curar sem medicinas ou bisturis.
Destas não curou ainda uma só a « C iê n c ia C ristã ».
É evidente que as curas operadas por Jesus Cristo,
segundo os Evangelhos, nada têm que ver cóm as cU'
ras dos «cristãos c ie n tífico s ».
i.° Jesus Cristo tanto cura os enfermiços, como os
doentes incuráveis.
2.0
Os remédios que Jesus emprega não são propor
cionais à doença que curam.
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3* A fe que Jesus exigia era a fe em sua divina
missão, e não no convencim ento de que a doença é irreal,
como diz a sr.a Eddy.
4.0
As curas de Jesus Cristo eram instantâneas e duradouras.
É certo que Jesus Cristo deu a seus Apóstolos o poder de fazer milagres (Mrc. 16, 17-18) e que este dom
singular continuaria na Igreja como uma das provas de
sua divindade, não como exercício ordinário de sua mis
são, mas como patrimônio de alguns santos e efeito con
dicional do Sacramento da Extrema-Unção.
Os milagres de Lurdes, operados por intercessão Je
Nossa Senhora, são muito diferentes das curas que se
atribuem a estes curandeiros mentais.
Em Lurdes não se consideram como milagres as cu
ras de doenças que poderíam ter sido obtidas por inter
venção médica, como pode ver-se em seus anais.
É proibido aos católicos pedir tratamento médico
aos «cristãos científicos », porque seria, pelo menos, dar
a entender que se acreditava em suas patranhas e coo
perar na difusão deste meio falso e supersticioso de
curar.
A Igreja manda que juntemos as duas coisas: a ora
ção e a medicina; o médico e o sacerdote.
A Igreja cita, como prova da racionabilidade de seu
proceder, esta passagem da Bíblica sagrada:
«H onra ao médico por causa da necessidade: porque
foi o Altíssim o que o criou. Parque toda a medicina vem
de D eu s...

0 Altíssim o foi 0 que produziu da terra todos os
medicamentos , e 0 homem prudente não lhes fará opostçao.
j. .•
Ao

.
conhecimento dos homens pertence a vtrtuae

dos medicamentos.
,
O Altíssim o deu-lhes a ciência deles, para ser por el
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honrado nas suas maravilhas. Com eles cura e mitiga as
dores...
Filho, não te desprezes a ti mesmo na tua doença,
mas
oração ao Senhor e Ele te curara:. .» (Ecles. 38*

faz

i - i o ).

Pode um católico crer na evolução? É certo que
a evolução e a Bíblia se contradizem? Pode o ensino
da evolução conciliar-se com o da Igreja no tocante
à vida? Não tem a evolução demonstrado que o ho
mem vem do animal?
A Igreja nada disse ainda oficialmente acerca da
evolução.
O católico é, pois, livre em aceitar a evolução como
mera hipótese científica, como especulação filosófica.
«A evolução tomada como hipótese científica, — diz
o P. Wasmann— , considera as três actuais espécies de
animais e plantas não como formas criadas directamente
por Deus, mas como resultado final das múltiplas mudan
ças que experimentaram as espécies que existiram nos pe
ríodos geológicos anteriores.
A evolução tão-pouco estuda a origem da vida, mas
limita-se a investigar as relações genéticas que medeiam
entre as espécies sistemáticas, gêneros e famílias, e es
força-se por catologá-las ordenadamente segundo sua an
tiguidade.
É uma das muitas teorias, e baseia-se em várias hi
póteses entre si harmônicas, que oferecem uma explica
ção muito provável da origem das espécies orgânicas.
Seria pueril negar a teoria da evolução só porque
f espécies não evolucionam à nossa vista» (T h e PrO'
blem of Evolution, 7).
Trata-se, pois, de uma hipótese, e os sábios são L-
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vres em discutir os múltiplos problemas que tem originado.
Como a Bíblia não é um livro de texto para estudar
ciências, não deve recorresse a ela como a árbitro su
premo para os decidir.
Leão XIII escreveu em sua Encíclica «Providentissimus Deus»:
«Os escritores sagrados não se propuseram ensinar-nos a essência e natureza das coisas criadas, pois o sabê-las ou ignorá-las nada tem que ver com a salvação eterna.
Como não intentaram esquadrinhar os segredos da
natureza, falaram-nos das coisas usando dos termos então
em voga e ainda hoje empregados, em grande parte,
pelos nossos sábios.
Na linguagem ordinária fala-se das coisas como os
sentidos as percebem».
A narração bíblica da criação foi escrita para os ho
mens de todas as idades, sem atenção às hipóteses dos
sábios vindouros.
A evolução não choca com o que os católicos opi
nam sobre a vida.
O 'Padre von Hammerstein escreve:
«Se o Criador, em vez de criar as espécies animiis
na forma que actualmente têm, fez que chegassem a ela
por evolução lenta de umas espécies noutras, nem por
isso o seu poder e sabedoria seriam menos admiráveis.
Embora, portanto, a teoria da evolução, dentro de
certos limites, fosse certa, far-se-ia sentir mesmamente a
necessidade de um Criador, pois sempre seria necessana
uma Causa-Prima da evolução das espécies orgânicas.
É como se um jogador de bilhar quisesse mandar
cem bolas em diferentes e determinadas direcções.
Que seria mais admirável: golpear cada uma das cem
bolas de per si, enviando-as à meta desejada, ou Oo
pear uma só e esta batendo noutra e estoutra noutra, e
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assim sucessivamente, todas chegassem sem desvio ao
ponto prefixo?» ( Gottesbeweise, 15°)*
Aquilatando conceitos: a alma não pôde vir por evo
lução, porque é simples, espiritual, essencialmente distin
ta da alma dos brutos.
Não pode, portanto, vir ao mundo senão por via
de criação.
O corpo pôde*vir por evolução de algum dos orga
nismos animais existentes.
Mas de fado veio?
Nem a Zoologia, nem a Paleontologia, o prova.
iE ninguém ignora como está desprestigiada e se vai
abandonando, por ser ridícula, a teoria do símio.
O Gênese diz que 'Deus criou o homem do limo da
terra (Gén. 2, 7).
Em conclusão: posto que em absoluto a evolução de
que falamos não fosse intrinsecamente impossível e a
Igreja se não tenha pronunciado ainda definitivamente
sobre ela, parece, todavia, estar em contradição com c
geral sentir católico.

A liberdade da vontade não será uma ilusão, e
o puro determinismo a única filosofia verdadeira?
A teoria da volição sem motivo não é contrária à ex
periência? Não é certo que os motivos mais pode
rosos são os que prevalecem sempre?
A liberdade define-se em filosofia: «É a faculdade
em cuja virtude o homem, dados todos os requisitos pa
ra agir, pode agir ou não agir».
Se eu vou à caça com o meu cão e chegamos, ala
gados em suor e a arder em sede, a um arroio de águas
cristalinas, o cão deitar-se-á a beber necessariamente, não
é livre; eu posso beber ou não beber: sou livre.
A liberdade não é «volição sem motivos». É a
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determinação por um motivo de preferência a outros.
'Não é certo que o motivo determinante seja sem
pre o mais poderoso, pois não falta quem resista com per
severança aos ataques de uma paixão violenta.
A não ser que se chame ao motivo determinante
«mais forte» por prevalecer; mas nesse caso vimos a dar
nesta proposição tautológica: o motivo que prevalece, pre
valece.
O facto de que somos livres é mais claro que a luz
do sol.
Todos sabemos que pensamos o que queremos: e
que, se hesitamos entre comprar ou não comprar um au
tomóvel, pçsamos as razões pró e contra e nos determi
namos livremente a uma das duas coisas.
Quando nos assalta um mau pensamento, somos li
vres em o repelir ou aceitar; e assim quanto ao mais.
Nada tão falso como o determinismo, essa filoso
fia pessimista que destrói a moral e a religião, faz do
homem uma máquina automática e um escravo das cir
cunstâncias, irresponsável do bem como do mal que pra
tique.
A consciência revolta-se contra esta doutrina pagl.
Estamos plenamente convencidos de nossa obriga
ção moral; e no mais íntimo de nossa consciência levan
ta-se uma voz que nos grita imperiosamente: «Pratica
o bem! Foge do mal!» Isto não é uma ilusão.
Igualmente distinguimos muito bem entre actos in
conscientes e actos deliberados.
Ninguém sente remorsos de ter feito o que não pre
viu ou não pôde evitar; ao contrário, o homem envergo
nha-se de si mesmo, quando a ciência e a consciência
lhe dizem que, só por motivo de avareza e rapacidade,
matou o viandante, para lhe roubar a carteira.
Este remorso nasce-lhe de que, tendo sido livre para
não cometer o crime, o cometeu.

XI

A FÉ. SUA NATUREZA. É UM ACTO DA
INTELIGÊNCIA. A FÉ SÓ DE PER SI NÃO
BASTA PARA SALVAR-NOS
Não é a fé um mero acto da vontade?, uma sim 
ples confiança na fidelidade de Deus?, em que Ele
cumprirá as suas promessas?
Não. Assim o ensinou Lutero, mas esta sua doutri
na é falsa e destrói a essência da verdadeira fé sobrenatural.
A fé é uma virtude sobrenatural que dispõe a nos
sa inteligência para assentir livremente, com certeza, a
todas as verdades reveladas porque Deus as revelou. É
pois um acto intelectual, como diz S. Paulo aos Coríntios na sua i.a e 2.a Epístola.
Na i.a: «Nós agora vemos Deus como por um espelho, em enigmas... Agora conheço- 0 em parte... Ago
ra permanece a fé...» (c. 13, 12 -13 ).
Ver, conhecer pela fé, é um acto da inteligência;
não é um acto da vontade.
Na 2.a escreve que é mister «reduzir a cativeiro tO'
do o entendimento, para que obedeça a Cristo» (c. 10, 5).
Aos Romanos diz que o culto, que devemos a Deus
e Lhe é agradável, é «racional»: «Rationabile obsequium
vestrum» (c. 12, 1) .

NATUREZA DA FÉ

12 7

Aos Hebreus define a fe nos termos seguintes: «A
fé é a substância das coisas que se devem esperar, um
argumento das coisas que não aparecem» (c. 1 1 , 1).
Santo Tomás explana assim esta definição:
Dizendo que a fé é uma convicção, distingue-a da
opinião, da suspeita e da dúvida, às quais a inteligência
não assente com firmeza, mas hesitantemente, instável
mente.
Dizendo que é adas coisas que não aparecem», que
se não vêem, distingue-a do conhecimento e compreen
são adas coisas que aparecem», que se vêem.
Dizendo que aé a substância das coisas que se esperam», distingue-a do que se entende comumente por
fé, que não respeita à felicidade ou objecto da espe
rança» (2.a 2.ae q. IV. a. 1).
O assentimento à fé é dirigido pela vontade sob a
influência da divina graça.
A vontade desempenha um papel importantíssimo
no acto de fé.
S. Paulo diz: aCom o coração se crê para alcançar a
justiça» (Rm. 10, 10).
Por outros termos: é mister crer de bom coração, de
boa vontade, para alcançar a justificação.
Jesus Cristo atribui frequentemente a incredulidade
dos judeus à sua dureza de coração e à ohstinação da
sua vontade (Mrc. 3, 5; 16, 13; Lc. 24, 25).
O acto de fé é meritório, pois o Senhor disse: aO
que crer será salvo» (Mrc. 16, 16). Deve ser, portanto,
um acto livre da vontade.
A boa vontade põe de lado toda a paixão, precon
ceito e respeito humano. Enfrenta resolutamente os pro
blemas religiosos e não desiste de procurar a verdade,
por o seu caminho ser povoado de dificuldades.
Muitos escorçoam ou são incrédulos, não por 1 1
culdades de ordem intelectual, sim de ordem moral: a
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verdade impor-lhes-ia o dever de conter as paixões, leis
obrigatórias, grandes sacrifícios e limitar-lhes-ia a independência.
Preferem viver a seu belprazer a submeter-se ao
jugo da obediência.
Para que o homem possa fazer um acto de fé, tanto
o seu entendimento, como a sua vontade necessita de
especial graça de Deus. Expressamente o declara Jesus
Cristo, dizendo: «Ninguém pode vir a mim, se o Pai,
que me enviou, o não trouxer» (Jo. 6, 44).
E S. Paulo aos Efésios: «Pela graça é que sois salvos,
mediante a fé, isto não vem de vós, porque é um dom
de Deus» (c. 2, 8).
O Concilio Vaticano, fazendo-se eco das Escrituras,
declara: «N ;nguém pode assentir ao ensino do Evange
lho em ordem a obter a salvação sem a iluminação e
inspiração do Espírito Santo» (Sess. UI, c. De fide).

Não deveria o homem ser inteiramente impar
cial no estudo da religião, não se deixando dominar
pelo desejo de crer?
O que entenderá o autor desta objecção por impar
cialidade?
Se entende o interesse meramente abstracto ou a
perfeita indiferença de chegar à conclusão de ser crente
ou agnóstico, respondo desde já que semelhante impar
cialidade é fatal em todo o estudo, e muito mais no es
tudo do problema religioso.
Não devemos deixar-nos levar durante ele por impressionismos; pior seria, porém, proceder com a mesma
indiferença com que se procede à solução de um pro
blema de geometria.
São formidáveis e formidandas as consequências do
desacerto, como são indizivelmente belas as do acerto, na
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solução deste problema, o mais grave de todos os pro
blemas: a salvação ou condenação eterna.
Quem poderá ou deverá desinteressar-se de verdades
como estas: a existência de 'Deus, a imortalidade da al
ma, a divindade de Jesus Cristo, a Redenção, a Igreja, os
Sacramentos, o castigo e prêmio eternos?
Elas devem determinar o rumo da nossa vida e re
gê-la.
Para proceder com firmeza e segurança no estudo
de tão grave problema é necessário se deseje conhecer o
que a seu respeito dizem a razão e a revelação; ê neces
sário se deseje crer.
Não há direito a chamar isto proceder às cegas t
por mero sentimentalismo; isto é proceder prudentemen
te e juntar à crítica da razão 0 desejo da vontade de co
nhecer a verdade.
— No acto de fé, — como aliás em todo o acto hu
mano —, entram, conforme neste mesmo capítulo já fica
exposto, a inteligência e a vontade; igualmente a inteli
gência e a vontade devem entrar no estudo do seu objecto (P. R.).
Quem se faça católico simplesmente por motivos de
estética, de sentimentalismo, não perseverará.
O seu catolicismo seria fundado em motivos pura
mente subjectivos, que são variáveis, em vez de ser ali
cerçado em motivos objectivos, que são imutáveis.
São os motivos objectivos, sólidos, invariáveis, de
credibilidade, — os milagres e as profecias cumpridas ,
que nos dão a certeza moral que nos leva directamente
a crer.

Eu invejo a minha esposa e os meus filhos, que
são católicos, ao vê-los faxer as suas orações da noi
te e da manhã com uma fé tão simples em Deus
em Jesus Cristo. Eu muito quisera crer como eles,

e
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mas, sinceramente o digo: não posso. Condenar-m e-á Deus eternamente por isto que não está em m i
nha mão?
Deus, infinitamente justo e santo, só condena aqueles que pecam contra a luz, isto é: os que, conhecendo
a sua divina verdade, deliberadamente a repelem; e que,
conhecendo a sua divina lei, deliberadamente se negam
a cumprida.
A fé católica é um dom e uma graça de Deus, que
Ele concede a todo o homem verdadeiramente disposto
para a receber.
Se é verdade que o meu consulente deseja deveras
ter fé, é sinal seguro de que o presente estado tormentoso do seu espírito não será duradouro.
Peça diariamente este preciosíssimo dom, porque o
Senhor prometeu: «Se pedirdes alguma coisa a meu Pai
em meu nome, ele voAa hcíde dar» (Jo. 16, 23).
— Na verdade: Ele deseja, Ele quer, Ele ordena,
que sejamos católicos, que todos nos salvemos.
A isso enviou seu Filho ao mundo; para isso fundou Jesus Cristo a sua Igreja e a dotou de todos os po
deres que recebera de seu Pai.
Como irá pois negar-nos o que deseja e exige de
nós, se devidamente Lho pedirmos, sabendo que por nós
só, sem Ele, o não podemos realizar? (P. R.)
Comece o consulente por pedir perdão para os seus
pecados, porque o estado de pecado obstrui a muitos des
crentes a visão das coisas espirituais. «0 homem animal,
escreve S. Paulo, não percebe aquelas coisas que são do
Espírito de Deus; porque lhe parecem uma estultícia, e
não as pode entender; porquanto elas se ponderam espiritualmente» (I Cor. 2, 14 ).
É frequente passar-se prestes do «Confiteor» ao
«Credo»; do acto de contrição ao acto de fé.
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«Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, diz fesus Cristo, reconhecerá se a minha doutrma vem dele, ou
se eu falo de mim mesmo» (Jo. 7, 17).
Lembre-se de que .a razão, luz acesa por Deus den
tro da alma, e um dom de Deus mesmamente que a fé.
Ela, a luz da razão, pode provar-lhe a existência de
Deus, como declarou o Concilio Vaticano.
Surgindo alguma dificuldade na compreensão de al
gum argumento, recorra a algum sacerdote que o escla
reça, e depressa verá sua força cumulativa.
À simples luz da razão pode também ler as Escritu
ras, a História Eclesiástica, e muitas provas tiradas das
profecias e milagres, que abonam a divindade de Jesus
Cristo, Filho de Deus.
Leia a Vida de Jesus Cristo de Didon, Elliott, Fillion,
Fouard ou Grandmaison, e convencer-se-á, mais agora
ou mais logo, de que Ele é Deus, que lhe pede a per
feita submissão da sua inteligência e vontade.
Convencer-se-á de que Jesus fundou uma só Igreja,
e de que é Aquela que ensina com divina e infalível cer
teza, única que se diz investida no divino poder de per
doar pecados; única que opera milagres; única funda
da sobre Pedro, a Rocha; única que prega por toda a par
te o mesmo Evangelho que Jesus Cristo e os Apóstolos
pregaram ao mundo; única que pode gloriar-se de ser
«Una, Santa, Católica e Apostólica»: a Igreja Católica
Romana.
Não espere compreender os mistérios do Evangelho,
porque a revelação de Deus não pode ser totalenmte abar
cada por inteligência finita.
Não pretenda ver as verdades da fé com evidência
matemática, porque Deus não prometeu recompensar o
assentimento forçado à sua doutrina. Ele quer que O sir
vamos livre e voluntariamente.
Não desanime, portanto, diante de dificuldades que
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surjam, dizendo como o descrente povo judeu de outrora: «Como pode ele dar-nos a comer a sua carne?»
(Jo. 6, 53) ou como os descrentes modernos: «Como
pôde Deus ter feito o inferno eterno, sendo infinitamen
te bom?».
Pergunte antes: como é que fesus Cristo se arroga 0
poder que nunca ninguém jamais se arrogou, e fez coi
sas que ninguém jamais pôde fazer?
Como disse o Cardeal Newman: «Dez mil dificuldades não fazem uma dúvida».

Não há grande diferença entre a fé de um cató
lico instruído e a de outro que o não é?
Não, senhor. O teólogo e o apologista têm, sem dúvida, outros conhecimentos filosóficos e teológicos que o
analfabeto não tem; mas a fé do sábio e a do aldeão e
analfabeto é a mesma. Todos crêem no mesmo Evan
gelho e pelo mesmo motivo: porque Deus o revelou e a
Igreja de Jesus Cristo, infalível, divina, o ensina.

Não diz S. Paulo que é a fé que nos justifica,
que nos salva? Di-lo, pelo menos duas vezes, aos
Romanos, nos termos seguintes: «Concluímos,
pois, que o homem é justificado pela fé, sem as
obras da le i... (Rm. 3, 28).
Justificados, pois, pela fé, temos paz com
Deus, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo»
(Rm. 5 , 1 ) .
É absolutamente certo que é a fé que nos justifica,
que nos salva; mas não é a fé só, como falsamente en
sinou Lutero, pervertendo impudentemente os referidos
textos de S. Paulo.
Somos justificados «pela fé que opera pela carida-
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de», como ensina o mesmo Apóstolo na sua Epístola aos
Gaiatas (c. 5, 6),
Mohler mostrou, com acerto, como Lutero perverteu
inteiramente o pensamento de S. Paulo. Escreveu: «S.
Paulo arguia os judeus do seu tempo, que se obstinavam
em defender que a lei mosaica devia durar até ao fim
do mundo, que lhes bastava cumpri-la para procederem
rectamente e serem agradáveis a Deus, não carecendo por
isso de Redentor.
S. Paulo replicava-lhes que não eram as obras da
lei mosaica que os fazia agradáveis a 'Deus, mas sim a fé
em Jesus Cristo, que Ele nos concedera, para nos ilumi
nar, santificar e salvar.
Que o mero cumprimento da lei de Moisés nada
lhes aproveitava; que a fé no Redentor é que salva...
(Mohler: Simbolism, c. 3, 165).
Trata-se, pois, da lei mosaica, não da lei nova que
Jesus Cristo acabava de pregar no seu Evangelho.
O cumprimento da lei nova é tão necessário à sal
vação que Jesus Cristo disse: «Nem todo o que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus; mas sim o
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse
entrará no reino dos céus...
E lhes direi: Não vos conheço; apartaúvos de mtmf
os que obrastes a iniquidade» (Mt. 7, 21, 23).
Vê-se, pois, que, além da fé em Jesus Cristo, é ne
cessário não praticar o mal.
Lutero e Calvmo ensinaram que a justificação era
um processo puramente externo.
Quando se aplicam os méritos de Jesus Cristo à aíma pecadora, diziam, não se dá nela mudança alguma,
nem por isso se torna melhor; simplesmente os seus pecados lhe foram cobertos com os méritos de Jesus Cristo,
mas não perdoados no sentido católico.
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Esta heresia não pode apelar, em sua defesa, para
texto algum da Bíblia.
Segundo o Concilio Tridentino, «a justificação não
é a mera remissão do pecado, é a santificação e renova
ção do homem interior pela voluntária aceitação das gra
ças e dons, tornando-se de pecador em justo, de inimi
go em amigo», em herdeiro, segundo a esperança da vi
da eterna» (Cone. Trid. ss. V I, c. 7. Tit. 3, 7).
'Não somos reputados justos por uma simples ficção
legal, mas, — como acrescenta o mesmo Concilio — , «somo-lo real e verdadeiramente, porque 0 Espírito Santo
se digna infundir-nos a justiça ou caridade de Deus con
forme a nossa capacidade, isto é: segundo a nossa dis
posição e cooperação (I Cor. 12, 1 1 ) .
Porque, embora ninguém possa ser justificado senão
pelos méritos da Paixão de Jesus Cristo, a sua aplicação
na justificação do pecador dá-se no momento em que
o Espírito Santo infunde na alma do justificado a ca
ridade de Deus, e é justo enquanto ela aí permanecer.
Portanto, no acto da justificação o homem é enxertado em Jesus Cristo e por seus infinitos méritos lhe são
perdoados os seus uecados e ao mesmo tempo infundi
dos pelo Espírito Santo estes três dons: a fé, a esperança
e a caridade, porque a fé somente, sem a esperança e a
caridade, não une perfeitamente o homem com Cristo,
nem o torna membro vivo do seu Corpo místico» (Cone.
Trid. Sess. V I, c. 7).
Segundo S. João, os efeitos da justificação ou graça
santificante são:
Vida nova, comunicada realmente ao fiel (Jo. 3, 5;
6, 52; 15, 5).
Libertação do pecado (8, 34-36).
Paz divina, que Cristo veio trazer ao mundo (14 , 27;
16, 33).
S. Paulo chama à justificação ressurreição da alma
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(Coloss. 3, 1), que nos faz filhos adoptivos de Deus,
«herdeiros de Deus e co'herdeiros com Jesus Cristo (Rm!

8, 16-17).

Identifica-a ainda com a '(renovação e regeneração»
operada em nossa alma pelo Espírito Santo (Tit. 3, 5);
e estabelecendo um paralelismo entre o primeiro e 0 Se
gundo Adão, diz-nos que assim como pelo primeiro nos
veio o pecado original, assim pelo Segundo, por Jesus
Cristo, vem a graça às nossas almas (Rm. 5, 19).
A doutrina de Lutero: «A fé só por si justifica»
(Augsburg Confession, 4, De Just., 26) — foi condena
da pelo Concilio de Trento (Sess. VI, cân. 12), por ir
abertamente contra a Bíblia Sagrada, que nos diz por
S. Tiago: «A fé sem obras é morta» (2, 16).
Para Lutero a fé era a simples confiança do pecador
em que Deus lhe tinha perdoado os seus pecados, em
atenção aos méritos de seu Filho.
Não foi este o ensino de Jesus Cristo e dos seus
Apóstolos, como se pode ver em inúmeras passagens bí
blicas, segundo as quais a fé implica a aceitação de toda
a divina revelação, porque Deus de toda é Autor (Mrc.
1, 15 ; 24, 25-28; Lc. 18, 8; Jo. 1 1 , 25-27; Rm. 3, 22-25;
9* 30-33; Efés. 3, 8-12; Hebr. 1 1 , 6).
Justificação sem fé é impossível, porque a fé é a
«raiz da justificação, o princípio e fundamento da eter
na salvação».
Mas não basta crer: é necessário esperar e arrepender-se do mal praticado (Cone. Trid. Sess. VI, c. ó.
Cfr. cân. 9).
^
Porque na esperança é que fomos salvos (Rm. S,
24).
,
.
.
«Fazei penitência, e cadá um de vós seja baptizado
em nome de Jesus Cristo, para remissão de vossos pe
cados» (Act. 2, 38).
«Se eu tiver toda a fé. até o ponto de transportar
montes, e não tiver caridade, nada sou" (I Cor. 13*

X II

RAZÃO E FÉ. NÃO SE OPÕEM. A IGREJA,
AO MANDAR-NOS CRER, NÃO CONTRA
RIA OS PROGRESSOS CIENTÍFICOS
Como se prova cientificamente a divindade do
Cristianismo? Os factos científicos podem provar-se
e sujeitar-se à experiência; mas como se há-de pro
var o que é invisível e incompreensível? Eu só acei
to o que posso provar.
O homem sensato que vê que toda a sua vida diária, qualquer que seja, — social, familiar, intelectual, co
mercial, industrial, etc. — , se baseia sobre a fé humana,
não procede racionalmente ao exigir uma prova impos
sível que lhe meta a Divindade do Cristianismo pelos
olhos dentro.
Na verdade: pretender prová-la com retortas ou ex
periências de gabinete, é pretender um impossível.
Quando Deus revela uma verdade, o dever do ho
mem é crê-la, porque Ele a revelou, embora a não en
tenda.
— Deus não se engana, nem nos engana.
Mais: Deus não se pode enganar, nem pode enga
nar-nos.
Enganar-se ou enganar-nos, seria contra a sua es-
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sência de omnisciente e de infinitamente bom e ver*
dadeiro (P* R.)*
O autor da objecção devera simplesmente perguntar:
Como se prova que Jesus Cristo é Filho de Deus e
que sua Igreja é divina?
Em seguida, depôr toda a paixão e preconceito, e
estudar com humildade e perseverança as provas ou motivos de credibilidade que ordinariamente se aduzem: os
milagres, o cumprimento das profecias, a absoluta perfei
ção de Jesus Cristo, o caracter único e sublime de sua
doutrina, o facto estupendo de sua Ressurreição; a ma
ravilhosa propagação inicial e a perenidade de sua Igreja
através dos séculos, não obstante os mil obstáculos e per
seguições de toda a ordem que tem encontrado em seu
caminho; o testemunho dos mártires; a vida heróica dos
Santos; a universal transformação operada no mundo pelo
Evangelho.
Cremos que existe a África do Sul sem nunca !á
havermos estado, e que César e Napoleão existiram, ape
sar de há muitos anos já terem morrido.
Aceitamos estas verdades simplesmente pela auto
ridade dos outros.
Não obstante o testemunho dos homens por vezes
ser falso, porque os enganam ou nos enganam, não se
ria racional rejeitar o princípio da evidência humana. ->ó
porque algumas vezes nos vemos obrigados a não aceitar
o testemunho ocular de um míope, ou de quem não dis
tingue as cores.
O curioso é que aqueles que tanto alardeiam de náo
crer senão no que podem comprovar, falam do que ou
viram, e não do que investigaram ou descobriram. Por
outros termos: falam de tudo sem terem comprovado na
da. Fundam-se sempre na autoridade dos outros: F. disSc... S. disse...
A maioria dos nossos conhecimentos funda-se mais
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na autoridade dos outros, do que em nossa pessoal in
vestigação.
O progresso das ciências seria impossível, se os sá
bios de hoje rejeitassem os conhecimentos dos sábios dc
ontem.
Poderá o autor de uma história universal ler todos
os documentos originais? Poderá o advogado estudar to
dos os casos dos relatórios? O geógrafo visitar todas as
terras? Poderá o médico examinar pessoalmente todos
os remédios que receita?
A vida é assaz breve e os casos são assaz nume
rosos.
— Valemo-nos da sociabilidade e solidariedade hu
mana: vivemos uns dos outros e uns para os outros.
Aceitamos a herança do passado, acrescemo-la e legamo-la ao futuro.
É assim a vida (P. R .).
Pois, apesar de a vida ser assim, há homens que to
dos se assustam ao ouvir falar de autoridade em matéria
de religião.
Aceitam frequentemente sem discussão o que é hu
mano, falível, incerto, e a variável autoridade do dogmatismo anti-cristão, e recusam o seu assentimento à auto
ridade divina, que é infalível e imutável.
Não é isto ser ilógico, irracional?
«Se recebemos 0 testemunho dos homens, o teste'
munho de Deus é maior» (I Jo. 5, 19 ).
O Evangelho não é apenas para alguns sábios; o
Evangelho é para todos.
Quem o aceita com humildade e docilidade infantil,
saboreia os seus mistérios.
Jesus Cristo diz: «.Na verdade vos digo que se vos
não converterdes, e vos não fizerdes como meninos, não
aveis de entrar no remo dos céus» (Mt. 18, 3 ).
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É certo que os que se convertem ao Cristianis
mo têm que render-lhe o seu juízo? Não é isto um
despotismo espiritual?
A Igreja Católica exige obediência absoluta a seus
filhos, quando manda clara e terminantemente.
Isto não é despotismo, porque não é Ela que manda
e ordena; quem manda e ordena é Deus, e Deus tem di
reito à nossa incondicional obediência.
Diz, e muito bem, o Dr. Brawnson:
«A Igreja não só não exerce despotismo espiritual,
mas, ao contrário, livra-nos de cair nele.
Despotismo espiritual é o que nos sujeita em coi
sas de ordem espiritual à autoridade humana, própria ou
alheia; e a única maneira de nos furtarmos a ele é sujei
tar-nos à autoridade divina.
A desmembração doutrinai protestante confirma o
que dizemos.
Clamam, dão vozes, pela verdadeira palavra de Deus,
e ela não lhes responde.
A Igreja ensina com autoridade divina. Submeten
do-nos ao seu ensino, submetemo-nos a Deus e livramo-nos do despotismo da autoridade humana. Ela é infalí
vel; por isso crer no seu ensino, é crer na verdade e li
vrar-nos do erro, em que infalivelmente cairiamos sem
um guia infalível».
E o cardeal Newman: «Aos católicos não nos custa
grande coisa crer; necessitamos agora é de fazer um gran
de esforço para aprender a não crer.
Quando cremos, a mente está serena e tranquila:
se recusamos crer, notamos que o não podemos fazer,
sem grande violência.
'Fazem às dificuldades contra a fé a mesma cara que
os santos fazem aos pensamentos impuros.
Porquê? Porque, depois de Deus haver feito tanto
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por nós, é cruel e indecoroso desconfiar dEle, um mo
mento que seja».
Poder-se-iam citar centenares de testemunhos de recém-convertidos ao Catolicismo que confessam ter en
contrado na Igreja Católica a liberdade de pensamento
que em vão tinham buscado fora dela.
Apenas dois.
Reinaldo Knox: «Agora gozo de verdadeira liber
dade: a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Agora, que sou católico, vejo quão desencaminhado
andava e como vivia longe donde devia viver».
O Dr. Kinsman, outrora bispo protestante: «Agora
a minha atitude para com a Igreja é de inteira submissão.
Tinham-me dito que isto era «uma crucifixão da in
teligência; eu chamar-lhe-ia «ressurreição».
Agora, que sou católico, sinto-me em verdade livre;
em meu coração tudo é luz e paz».

A Igreja Católica, impondo um «credo comum
e uniforme», não se opõe tenazmente ao progresso
da ciência? Como se hão-de conciliar os dogmas ca
tólicos com os descobrimentos modernos? Note-se
que a maioria dos sábios do século passado foi ateia
ou agnóstica; mais uma prova de que a Ciência e a
Religião são incompatíveis.
Não. A Igreja Católica jamais foi inimiga da ciên
cia. Todavia alguns sábios e escritores anti-cristãos, mo
vidos pelo que o P. Wasmann chama «absoluta teofobia,
medo do Criador» (T he Probleme of Evolution, 47) e
consequentemente da Igreja de Deus, lhe têm muitas ve
zes irrogado esta calúnia.
O Dr. Walsh habilmente refutou no seu livro «The
Popes and Science» (Os Papas e a Ciência) dois escri
tores que muito se empenharam em popularizar esta ca-
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ce Wtth Theology» (Guerra da Ciência com a Teologia);
Draper, no seu «The Conflict between Religion and
Science» (Conflito entre a Religião e a Ciência).
O nosso questionador identifica ciência com as ciên
cias físicas: astronomiaf botânicat química, geologia, zoo
logia e restantes.
A ciência estuda e analisa factos concretos e depois
de mil esforços estabelece leis ou aventura hipóteses:
Isto pode ser ou não ser verdade.
A Igreja jamais contestou factos científicos prova
dos; aceita-os, apropria-os, fiada na autoridade dos vá
rios especialistas.
A Igreja não foi fundada para ir pregar ao mundo
a distância que vai da terra ao sol, as propriedades do
ácido nítrico ou sulfúrico, ou a composição das rochas
que povoam a superfície do globo.
Recomenda-nos, sim, que nos acautelemos de acei
tar como factos positivos, indubitáveis, meras hipóteses,
por vezes absurdas, que pretendam impingir-nos em no
me da ciência.
Huxley declarou certa ocasião que tinha encontra
do um composto químico vivo, organizado; chamado,
porém, a apresentar o seu invento, confessou que se en
ganara.
Se a ciência e a religião parecem dissentir, adverte
Santo Agostinho, procuremos conciliar a Escritura com
o que os sábios apresentam como certo e demonstrado.
Examinemos bem a descoberta, para ver se é falsa ou
verdadeira; se for contra a Escritura é falsa, não carece
mos de mais provas, rejeitemo-la; se o não for e for
realmente verdadeira, admitamo-la sem hesitação.
«O Espírito Santo, — lê-se na Encíclica uProvideiu
tissimus Deus» —, ao inspirar os Livros Sagrados, não
se propôs ensinar-nos a natureza das coisas visíveis, pois
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o sabê-las ou ignorá-las nada tem que ver com a salva
ção da alma».
O Concilio Vaticano diz claramente que a Igreja
não é inimiga da ciência e que a fé não pode contra
dizer a razão.
«A fé e a razão auxiliam-se mütuamente.
A fé está alicerçada sobre a razão» bem aplicada; e
a razão necessita da luz da fé, para conhecer a ciência
das coisas divinas.
A fé livra a razão de cair em erro e oferece-lhe no
vos conhecimentos.
Assim, a Igreja, longe de opor-se aos progressos das
artes e ciências, fomenta-os e promove-os de muitas ma
neiras.
Não proíbe as ciências de usar de seus métodos e
princípios dentro de sua própria esfera; limita-se a vi
giar cuidadosamente, para que não caiam em erro con
trário à doutrina divina, como facilmente cairiam se,
saindo de sua esfera, invadissem o campo da fé, pertur
bando tudo» (Sess. u i , c. 4).
Não é certo que a maioria do sábios modernos, dos
sábios do século passado, foram ateus ou agnósticos.
Eymieu deu-se ao trabalho de catalogar os sábios
mais notáveis do século X IX . Numerou 432, sendo; 34
de religião desconhecida; 16 ateus; 15 agnósticos; 367
crentes. Dos 432 seleccionou ainda a fina flor 150 e
achou; 13 de religião desconhecida, 5 ateus, e 123 cren
tes (La Part des Croyants dans les Progrès de la Scieri'
ce au X IX Siècle).
O P. Kneller, S. J. compilou uma lista semelhante
de sábios crentes do século X IX (Christianity and thc
Leaders of Modern Science). Diz ele, com muita razão:
Dado, porém, que esses sábios fôssem agnósticos ou
ateus nada provaria contra a religião, Jesus Cristo e Sua
Igreja...
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O materialismo, ateísmo e positivismo são sistemas
filosóficos que devem confinasse ao mundo da metafí
sica, não se imiscuindo no mundo das ciências. Neste
não têm autoridade para julgar.
Mas nem todos os sábios são ateus.
Bertram Windle editou uma série de biografias de
distintos sábios católicos, que não tiveram dificuldade
em conciliar as verdades naturais com o sobrenatural. Ci
temos seus nomes: Linacre, Vesalius, Stensen, Galvam,
Laênnec, Müller, Corrigan, Secchi, Mendel, Pasteur, De
Lapparent e Dwight (Twelve Catholic Men of Science).
Estes homens, — como diz o Dr. Collingwood —,
não tiveram medo das recentes descobertas, porque ti
nham fé no Criador de todos os fenômenos. Tendo ou
vido a voz de Deus na Igreja, desejavam escutar o seu
eco no mundo da antureza (Obr. cit. 9 1).

X III

MILAGRES. SUA NATUREZA. SÃO PA
TRIMÔNIO DA IGREJA CATÓLICA. M I
LAGRES DOS SANTOS
Como é possível se dêem milagres, se as leis da
natureza são fixas e imutáveis? O milagre, a dar-se,
não seria uma violação destas leis?
Comecemos por aclarar termos e conceitos.
Que se entende por lei da natureza?
Lei da natureza é aquela por cuja virtude um agente natural, encontrando-se nas mesmas circunstâncias,
opera sempre constante e uniformemente.
Assim, por exemplo, o fogo sempre queima; o ácido
nítrico cauteriza sempre a pele humana normal; um os
so quebrado não se solda sem passar um certo espaço,
maior ou menor, de tempo; a água gela a zero graus
centígrados ou a 32 graus Fahrenheit e ferve aos 100
graus centígrados ou a 2 12 graus Fahrenheit; a macieira
dá maçãs e de uma noz nasce uma nogueira.
Que é o milagre?
É um facto que implica mudança nesta ordem ge
ral de coisas.
Mas definamo-lo com exactidão.
«O milagre é um facto sensível superior à ordem
natural e às forças humanas, que manifesta a interven
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ção imediata e extraordinária da divina omnipoténcia->.
Embora a experiência nos diga que a natureza opera geralmente segundo certas leis físicas e imutaveisf toda via não são intrínseca e absolutamente necessárias co
mo, por exemplo, as leis matemáticas.
Os agentes naturais são verdadeiramente causas.
A razão por que o efeito é o que é, são as proprie
dades da sua causa ou agente.
Desde que o agente seja inteiramente livre no exer
cício de sua natural actividade, posto nas mesmas cir
cunstâncias, produz sempre os mesmos efeitos.
Mas as causas criadas ou segundas não podem agir
sem o concurso de Deus.
Deus, Causa-Prima, pode intervir com sua omnipotência e sabedoria na actividade das causas segundas.
De facto intervém em casos particulares, para que
os homens aceitem a divina revelação ou reconheçam
o Seu divino poder. A natureza está às ordens de Deus.
A ordem física deve ceder o primado à ordem mo
ral. Deus é independente na aplicação das leis que Ele
Mesmo estabeleceu.
— Não as fez para coarctar a sua liberdade, o seu
poder, a sua sabedoria, a sua bondade ou o seu amor.
Se a economia ordinária do cosmo celebra a sua
glória, mais alto a cantam a economia ordinária e ex
traordinária do mundo da graça (P. R.).
Quando Deus obra um milagre, os nossos conhe
cimentos científicos não sofrem detrimento algum: con
tinuam a ser o que dantes eram.
Deus fez que um machado de ferro flutuasse aci
ma da água (c. 6, 5-7), como se lê no livro IV dos Reis,
mas nem por isso deixou de ser certo que o ferro é mais
pesado do que a água.
Deus fez que o fogo respeitasse até os cabelos de
Sidraque, Misaque e Abdénago, condenados por Nabu-
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codonosor à «fornalha ardente» de Babilônia (Dan. 3,
2 0 2 8 ), mas o fogo continuou a queimar, como antes
do milagre.
Deus curou instantaneamente em 1875 uma fractu
ra óssea ao belga Pedro de Redder (Bertrin; Lourdes:
164-184), mas nem por isso deixou de ser certo que um
osso quebrado se não solda senão depois de passado um
certo espaço de tempo.
Não é estranho que homens como Huxley, decla
rem incompatíveis milagres e ciência, pois dizem ao mes
mo tempo que «a lei universal de causalidade não pode
ser provada pela experiência» (Essays, IX, 1 2 1 ) .
Os católicos são mais científicos, pois baseiam o prin
cípio de uniformidade na teoria, que a natureza do efei
to deriva da natureza de sua causa.
O milagre, portanto, não é uma violação das leis da
natureza.
Deus simplesmente e extraordinariamente intervém,
por motivos divinos, sobrenaturais, e suspende a actividade ordinária das causas naturais.

Não argúi mudança em Deus, de sua natureza
imutável?
De modo algum. Não pode haver mudança intrín
seca em Deus, como diz a Bíblia: «Eu sou 0 Senhor, e
não me mudo» (Malaq. 3, 6). «N E le, diz S. Tiago, não
há mudança, nem sombra alguma de variação» (Ep. Cat.
1, 17).
A criação do mundo não implica mudança em Deus,
porque a decretou desde toda a eternidade e lhe fixou
o tempo do seu começo e do seu fim.
Deus é um Ser eterno, omnipotente e omnisciente.
Todas as criaturas passadas, actuais e futuras, com
suas acções e todas as circunstâncias de sua existência,
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estiveram presentes a sua divina Mente desde toda a
eternidade.

Não são os milagres incompatíveis com a sabe
doria de Deus? Não introduzem eles uma espécie
de capricho e de lei de excepção nas lets gerais que
Deus fixou à natureza? (Mahaffy; Híbbert journal
April, 1903)
'Não. Há dois mundos neste mundo: o mundo fí
sico e o mundo moral. Devemos distinguir entre um e
outro.
As leis por que Deus governa o mundo físico são
sapientíssimas; tão cheias de sabedoria, que ele caminna
maravilhosamente, seguindo em linha recta a trajectória
que Deus lhe marcou.
Mas há outro mundo: o mundo moral, o mundo das
almas. Neste as leis não são menos sábias. Ao invés: por
vezes, Deus sacrifica-lhes as de ordem física, suspenden
do-as, a fim de atrair a Si, ao seu final destino, as al
mas (Cfr. Joyce: The Question of Miracles, 18).

Não poderíam os milagres atribuir-se a certas
leis naturais desconhecidas? Se os nossos antepas
sados ressuscitassem atribuiríam a milagre muitos
dos inventos modernos, que não são mais que a apli
cação de fórmulas científicas que eles desconhe
ciam.
Quem nos diz que, com o andar dos tempos, o
que nós agora classificamos de milagre, não virá a
explicar-se simples e facilmente por meios naturais?
Concedemos à boa mente que haja falsos milagres,
curas inesperadas e outras maravilhas estranhas* m^n.^
ou maldosamente atribuídas ao miraculoso p er e
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que podem explicar-se por intervenção de causas natu
rais ainda desconhecidas ou não bem estudadas.
Conhecemos, porém, mercê de Deus; suficientemente
o alcance das leis naturais, para sabermos distinguir o
verdadeiro do falso milagre.
Assim, sabemos com certeza que a cegueira não se
cura com saliva (Mrc. 8, 2 3 ); que a lepra não se cura,
tocando-a com a mão (Mt. 8, 3 ) ; que os mortos não
ressuscitam chamando por eles (Jo. 1 1 , 4 3); que se não
mata a fome até à saciedade a cinco mil homens com
cinco pães e dois peixes (Mt. 14, 19 ).
E estamos ainda vendo milagres desta mesma or
dem, curas instantâneas, em Lurdes (e em Fátima), que
nem todas as leis da natureza juntas seriam capazes de
produzir (Crf. Boissarie: The Work of Lourdes; Dr. Bertrin: Lourdes; Grandmaison: Twenty Cures at Lourdes;
«Voz da Fátima»),
Lurdes (e Fátima) são apenas dois exemplos entre
os muitos que se poderíam aduzir.
O homem que se preze não os pode negar, pelo
menos alguns deles, sem fechar os olhos â evidência.

O testemunho humano nem por isso é muito fi
dedigno, Como nos havemos, pois, de certificar da
verdade deste ou daquele milagre? A maior parte
das vezes quem nos fala de milagres é gente sem
instrução, que não está à altura de ajuizar destes
assuntos.
Não ousamos negar que, por vezes, almas simples e
devotas, esperando verem-se miraculosamente curadas, se
iludem, alucinam e têm por milagre o que realmente o
não é.
Por isso já em 1868 se estabeleceu em Lurdes um
«Tribunal de verificação» onde são cientificamente es
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tudados e examinados todos os milagres aii operados, a
fim de distinguir os verdadeiros dos meramente a » ,
rentes.
Não se necessita, porem, de particular competên
cia, para ver se um facto sensível, palpável que pode
ser visto e observado por todos, é ou não extraordinária.
E o milagre é justamente isso, como fica dito; um
facto sensível e extraordinário.
O transeunte mais ingênuo podia dar testemunho da
cura instantânea dos leprosos, operada por fesus Cristo
(Lc. 17, 1 1 ) ; ou da cura do cego de nascença (fa. 9, 1) ;
ou de Jesus Cristo caminhando sobre as águas (Mt. 14.
25); ou mudando a água em vinho (Jo. 2. 1 - 1 1 } ; oa
aplacando a tempestade com uma palavra (Mt. 8, 26}.
—• Com franqueza; para testemunhar factos desta
ordem não é necessário ter cursado em Coimbra. Salamanca ou Paris (P. R.).
O testemunho da «Comissão de sábios requenda
pelo racionalista Renan, para autenticar um milagre, se
ria o menos valioso imaginável, se esses srs. se não des
pojassem primeiro dos seus preconceitos contia a possi
bilidade dos milagres e a existência do sobrenatural.
O Senhor dir-lhes-ia, como disse certa ocasião 1
seus discípulos: «Tendo olhos não vedes? e tendo ouvt*
dos não ouvis?» (Mt. 8, 18).

Não apregoam todas as religiões os seus mila
gres? Que especial força probatória podem, portan
to, ter os milagres de Cristo e do Cristianismo?
O que as religiões, afora a cristã.^ apregoam como
milagres, não passa de fraude, alucinação, sugestão hip
nótica, psicoterapia ou diabolismo. São, muitas vezes, mi
tos e lendas ridículas, absurdas e extravagantes, sem au
tenticidade alguma.
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Disto mesmo preveniu Jesus Cristo os seus discípu
los, dizendo:
«Lei>antar-se-ão muitos profetas, e enganarão a mui
tos» (Mt. 24, 1 1 ) .
E S. Paulo na sua 2 Epístola aos Tessalonissenses
fala dos «sinais e prodígios mentirosos do Anti-Cristo»,
isto é: dos inimigos de Cristo (c. 2, 9).
Os chamados milagres do templo de Esculápio em
Epidauro não eram milagres. O enfermo deitava-se no
templo confiado em que o «deus» lhe daria sonhos sau
dáveis.
O sacerdote interpretava cada um deles e os médi
cos receitavam o que lhes parecia melhor.
Os prodígios atribuídos a Simão Mago e a Elimas
nos «Actos dos Apóstolos» (Act. 8, 9; 13, 8), como os
do Espiritismo moderno, poderão atribuir-se a arte dia
bólica.
Os de Apolónio de Tiana tiveram origem num ro
mance lendário, escrito cem anos depois de sua morte
por Filóstrato, a pedido da imperatriz Júlia Domna.
Os pássaros de madeira, voadores, de que nos falam
os evangelhos apócrifos; os 500 leões brancos que tira
vam o carro-dragão de Buda, a meia-lua de Maomé, são
contos inventados para impressionar as massas analfa
betas.
Jamais se pôde provar que Deus interviesse neles.
Pelo contrário, os milagres de Jesus Cristo e de sua
Igreja nada têm de ridículo, mas são um testemunho a
mais da omnipotência, misericórdia, bondade ou justiça
de Deus.
Nosso Senhor obrou milagres, para demonstrar aos
judeus incrédulos que era o Messias e para deixar pro
fundamente gravado o carácter de sua revelação.
Igualmente faz milagres por seus santos, para pro-
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var ao mundo que são embaixadores divinos e varões
eminentes em santidade.
A Igreja Católica exige 4 e por vezes 6 milagres
antes^de começar um processo de beatificação ou cano
nização de um servo de Deus.
Os milagres operados em nossos dias por esse mun
do, especialmente em Lurdes (e em Fátima), são prova
concludente de que a mão de Deus se não abreviou e
de qu Ele se compraz em premiar a fé ardente dos que
O servem.
Os católicos admitem todos os milagres relatados
no Antigo e Novo Testamento, porque a Bíblia é im
livro divinamente inspirado, isto é: Deus é o seu Autor.
O católico que tiver para si, como os não católicos,
que os milagres terminaram com o último dos Apósto
los, pelo menos, insulta a Deus.
A Igreja Católica abunda em milagres que provam
claramente a sua santidade e divina origem.
Não há direito a exigir maior evidência para admi
tir um milagre feito por um santo em sua vida, do que
para admitir qualquer outro facto histórico (Cfr. Delehaye: The Legends of Saints).

Estão os católicos obrigados a crer em todos os
milagres relatados nas vidas dos santo?
Os católicos não estão obrigados a crer em todos os
milagres, ou melhor, nos pseudo-milagres, contados pe
los cronistas medievais, ou por sentimentanstas ultra-piedosos; protestam, pçrém, enèrgicamente contra a correme
racionalista, que até se recusa a estudar a possibilidade
do milagre, pelo preconceito de que é impossível.^
Jesus Cristo prometeu assistir por tal forma à sua
Igreja, que até jamais faltassem nela milagres extraordi
nários, como os que Ele operou, e ainda maiores; mi
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lagres que seriam feitos pelos seus fiéis discípulos: cs
Santos (Mrc. 16, 17 ; Jo. 14, 12 ).
Para certificar-se do cumprimento desta divina pro
messa, basta ler as «Actas de Beatificação e Canonização»
nos '<Arquivos do Vaticano)>. Podem ver-se ali as normas
estreitíssimas seguidas pela Igreja no exame dos factos
maravilhosos e a evidência que requer para os auten
ticar como verdadeiros milagres.
Alguns não-católicos, que foram a Roma expressa
mente para tirar esta prova, ficaram extremamente ad
mirados da extaordinária santidade e rigorosa forma co
mo estavam autenticados os milagres de um processo de
Beatificação em curso; muito mais admirados ficaram,
porém, ao saber que a Beatificação se diferira, por de
ficiência de provas.
As que eles tinham admirado não satisfaziam a
Igreja.

X IV

MISTÉRIOS. A TRINDADE. A
INCARNACÃO
O
Eu não me faço católico, porque a Igreja obrigar-me-ia a crer em mistérios
compreemJo.
A razão diz-me que não devo crer no que não pos
so entender. Não se contradizem a fé e a razão?
Como poderei crer em dogmas como: a Trindade, a
Incarnação, a Eucaristia e tantos outros?

quenão

Nada tão irracional como rejeitar os mistérios pela
simples razão de os não poder entender como são em :►
mesmos.
A razão e a fé não se contradizem, nem podem con
tradizer, porque Deus é o autor de uma e de outra.
A oposição entre elas, de que tanto se fala hoje,
não é mais que aparente, originada pelos erros dos sá
bios, que dão como factos consumados hipóteses impro
váveis, e pelas falsas opiniões de alguns teólogos que
pretendem impingir-nos as suas visões, como se fossem
verdades reveladas.
Se uns e outros se mantivessem dentro dos seus res
pectivos campos, — como observou Leão X I 11 ♦ clara
mente se veria que não há tal oposição. Mas vamos . o
principal.
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Os mistérios não são patnmonio exclusivo da reíigião.
Vivemos cercados de inúmeros mistérios, perante
os quais a ciência e o progresso se prostram reverentes,
reconhecendo-se impotentes para levantar o véu que
no-los encobre.
A ciência diz-nos, entre outras coisas, que a Terra,
sem ponto de apoio algum, gira anualmente em volta
do sol, com uma velocidade superior a 100.000 qui
lômetros por hora, sem se desviar por esses espaços um
ponto da linha imaginária que o Geómetra divino lhe
traçara; que o Sol é 350.000 vezes mais pesado que a
Terra e r.400.000 mais volumoso do que ela; que a
Lua se mantém em sua órbita pela atracção da Terra,
sendo assim constrangida a seguir o círculo que tende
constantemente a deixar; que um raio de luz da estrela
«Capela», caminhando com a velocidade de 300.000 qui
lômetros por segundo, gasta 72 anos a chegar à terra;
que a gravitação <na superfície do Sol é vinte e cinco
vezes maior do que' na superfície da Terra, etc., etc.
Quando, porém, a ciência se arrisca a querer expli
car estes factos, tartamudeia e o mais que faz é empre
gar umas quantas frases altissonantes, vazias de todo o
significado.
Newton confessava-o sinceramente, dizia: «Eu co
nheço as leis da atracção, mas se me perguntardes que é
a atracção, realmente não o sei dizer».
•De facto, o homem só compreende o que ele mes
mo fez.
Compreende o maquinismo de um relógio, porque
o fez; de entendimento limitado jamais compreenderá,
porém, os mistérios que Deus encerrou no mundo da na
tureza e no mundo da graça.
Compreensão total e inteligência perfeita são patri
mônio exclusivo de Deus.
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A razão e a fé auxiliam-se mutuamente.
Graças a razão, não nos quedamos às escuras de to
do lio mundo dos mistérios e demais verdades reveladas.
Graças à revelação, sabemos coisas que, sem ela,
jamais saberiamos.
Crer em mistérios é ponto capital, essencial, quando
se trata de religião.
Revelação divina que se limitasse a dizer-nos coisas
sabidas ou que facilmente podíamos vir a saber por nós
mesmos, seria inútil ou, pelo menos, desnecessária.
Só Deus pode revelar-nos os segredos de sua vida
íntima:: a Trindade; a sua infinita condescendência e o
seu infinito amor para com o homem: a Incamação, Re
denção e Eucaristia.
A atitude do católico para com o sobrenatural miste
rioso do Cristianismo é muito racional.
«Ele examina, — escreve o P. McKenna —, os do
cumentos da fé, para poder conhecer o seu valor e
proceder convenientemente.
Ele sabe que sem religião a vida é impossível, co
mo a religião sem fé; que a fé implica autoridade e que
a autoridade em religião é indispensável.
Aceita prèviamente estes princípios; examina os factos
e a sua razão fica satisfeita.
Aceita o sobrenatural, fundamentado na autoridade
de Deus, e a sua razão presta homenagem à verdade,
que sabe que não pode ser abarcada pela inteligência hu
mana.
Compreende que a religião deve, por sua mesma na
tureza, conter em si verdades que não podem ser intrinsecamente evidentes» (The Theology of Faith, 7- ) -

Eu não posso crer num absurdo que envolve
contradição em seus termos. Como podem um ser
três, e três serem um?
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Para entender a resposta, é mister conhecer certos
termos filosóficos de alto significado, tais como: essência, natureza, pessoa, substância, geração, relação, processão e outros, cuja explicação pode encontrar-se em qual
quer compêndio de filosofia.
É certo que o mistério da Santíssima Trindade é
tão alto, que a mente humana de per si só jamais o po
dia ter descoberto; não é menos certo, porém, que não
envolve contradição alguma.
Em Deus há três Pessoas numa só divina essência:
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintos,
iguais e consubstanciais.
O Pai é ingénito, o Filho é gerado pelo Pai, e o
Espírito Santo procede do Pai e do Filho (2 Cone. de
Lião, 1274).
Tudo em Deus é comum às três divinas Pessoas,
excepto o que envolve oposição de relação; tudo cons
titui um só e mesmo Deus (Decret. de Eug. IV aos íacobitas).
A divina actividade é comum às três Pessoas, que são
o Princípio único de todas as coisas.
Como os termos «um» e «três» se referem a duas
coisas essencialmente diferentes, — natureza e pessoa — ,
segue-se que não há, nem pode haver, contradição en
tre eles.
Com razão, três pessoas que possuem a natureza hu
mana, são para nós três homens. E porquê?
É que a natureza humana não é a mesma numeri
camente em cada um deles.
As três divinas Pessoas, porém, não são Deuses, por
que a natureza divina é numericamente a mesma em
cada uma dElas.
Como pode isto ser, jamais o compreenderemos.
O Infinito não cabe, nem pode caber, no finito.
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O limitado não abarca, nem pode abarcar, o ili
mitado.
O acto não excede, nem pode exceder, a potência.
O efeito não pode superar a causa (P. R.)
Aceitamos o dogma misteriosíssimo da Santíssima
Trindade somente, exclusivamente, porque nos foi re
velado pelo mesmo Deus.
'Foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que no-lo revelou,
único que podia falar-nos da vida íntima de Deus (Mt.
n , 27).
O Novo Testamento está cheio de textos referentes
a este inefabillssimo mistério, — dogmas preciosos que
distinguem a religião cristã de todas as demais religiões.
Que ele não foi importado do judaísmo nem do
paganismo, demonstrado Lebreton nos 2 volumes ia
sua «Histoire du Dogma de la Trinité»i
S. Lucas menciona o mistério da Trindade, ao relatar
o mistério da Incarnação (Lc. I, 32-33); S. Mateus, ao
descrever o baptismo de Jesus Cristo (Mt. 3, 16-17), e
quando Ele enviou os seus Apóstolos a evangelizar o
mundo, antes de subir para seu Pai (Mt. 28, 19 ); S. João,
no discurso da última Ceia (Jo. 14, 11-16 ).
Os Santos Padres defenderam este dogma contra
todos os hereges que o atacaram, especialmente no ter
ceiro e quarto século da Igreja: no ocidente: Santo Hi
lário e Santo Agostinho; no oriente: Santo Atanásio, S.
Basílio, S. Gregório de Nazanzo e S. Gregório de Nice.
Os cristãos mencionam as três divinas Pessoas ao
baptizar e ao «G/ónd-Putn» desde 0 primeiro sécuio da
era cristã.

Que entendem os católicos por Incarnação? Fala
o Novo Testamento desta subtileza teológica. Nao
é contra a razão que Deus se faça homem, ou que
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o homem se faça Deus? Não supõe esta doutrina
mudança em Deus, de sua natureza imutável?
O mistério da Incarnação é a união maravilhosa e
única de duas naturezas, — a divina e a humana — , numa única Pessoa: a do Verbo feito carne, Jesus Cristo.
União única, porque não existe outra igual; maravilhosa, porque só o infinito poder e amor de Deus a
pôde realizar.
Empreguemos a analogio do Credo atanasiano:
Na Incarnação as duas naturezas estão unidas num
todo substancial: a Pessoa divina de Jesus Cristo; como
o corpo e a alma estão unidos numa pessoa humana subs
tancial.
Todavia estas duas naturezas são distintas: a inferior
nada influi na superior; e a superior só influi na infe
rior o que influiría, se não estivessem unidas.
O mistério está em as duas naturezas constituírem
uma só Pessoa, sem estarem fundidas numa só natureza.
O Verbo ocupa o lugar da personalidade humana e
faz tão sua a humanidade, que ela Lhe pertence e deve
ser adorada com Ele e nEle.
'
È certo que a Bíblia não fala expressamente de
«duas naturezas numa só Pessoa», mas di-lo com bas
tante clareza em não poucas passagens.
Jesus Cristo é Filho de Deus e ao mesmo tempo
Filho do Homem, gerado pelo Pai desde toda a eter
nidade, e nascido da Virgem Maria, no tempo.
S. João ensina tão inefável doutrina, com uma cla
reza e formosura sem igual, no prólogo do seu Evan
gelho, escrevendo: «No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava em Deus, e o Verbo era Deus... E o Verbo se
fez carne, e habitou entre nós» (Jo. I, i, 14 ).
S. Paulo diz, repetidas vezes, que Jesus Cristo é
Deus e ao mesmo tempo homem.
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♦
Aos Romanos: «Jesus Cristo Senhor nosso, Filho de
Deus, que foi feito da linhagem de David, segundo a
carne» (Rm. i, 3). «Enviou Deus 0 seu Filho em seme'
lhança de carne de pecado» (Rm. 8, 3).
Aos Colossenses: «Nele habita toda a plenitude da
divindade corporalmente» (Coloss. 2, 9).
Aos 'Filipenses: «0 Qual, tendo a natureza de Deus,
não julgou que fosse nEle uma usurpação o ser igual a
Deus; mas Ele se aniquilou a Si mesmo, tomando a natureza de servo, fazendo'Se semelhante aos homens, e
sendo reconhecido na condição como homem* (Filip.
2, 6-7).
Conquanto a Incarnação seja um mistério tão alto
que o homem por si só jamais o descobriría, nem por
isso é contra a razão.
Ela diz-nos que Jesus Cristo reclamou para Si a di
gnidade de Deus e que Deus confirmou com milagres a
sua afirmação.
Para eles, como para prova de sua Divindade, ape
lava o próprio Jesus Cristo.
«Jesus andava passeando, no átrio de Salomão.
Os judeus rodearam-nO e disseram-Lhe: Até quan
do nos terás tu perplexos? Se tu és o Cristo, diZ-no-lo
claramente.
Respondeu-lhes Jesus: Eu digo-vo-lo, e vós não me
credes; as obras que eu faço em nome de meu Pai, elas
dão testemunho de mim» (Jo. 10, 23-25).
Tão-pouco faltam à razão comparações e analogias
que lhe esclareçam este mistério.
Santo Agostinho, por exemplo, fala do conceito
intelectual que se reveste de forma sensível: a palavra,
sem perder por isso a sua espiritualidade.
O «Credo atanasiano» lembra a união que existe en
tre o corpo e a alma.
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Depois, a Incarnação satisfaz os desejos que Deus ten»
de se nos dar e mitiga, se não apaga, a sede que o homem tem do Infinito.
uO que vagamente supunha tornou-se uma certeza,
a fé justifica e firma as mais profundas investigações
da minha filosofia.
Não há incoerências, nem contradições, nem absur
do, nem imoralidade, nem extravagância.
A natureza divina e a natureza humana desposam-se sem que uma seja aviltada, sem que a outra seja
alterada; ambas completas, perfeitas, distintas, subsistem
na mesma Pessoa: um Homem-Deus» (Monsabré: Conf.

34)-

Também não há mudança em Deus.
«Deus, ao fazer-se homem, nada recebe, não se faz
mais pobre, nem mais rico; somente completa e aperfei
çoa a natureza humana.
A mudança está na natureza humana, que é levan
tada a par da Divindade, — não na Pessoa que a levanta
e diviniza.
O Eterno não muda, como não muda a cúpula de
S. Pedro vista pelo peregrino que a visita pela primei
ra vez.
A cúpula permanece a mesma; a mudança está no
visitante. Começa a existir para ele o que antes não exis
tia: o conhecimento que tem agora da cúpula» (Hugon:
The Mystery of the Incarnation, 45).

XV

O MESSIANISMO DE JESUS CRISTO E O
ANTIGO TESTAMENTO. A DIVINDADE
DE JESUS CRISTO E OS EVANGELHOS
Fala o Antigo Testamento de Jesus — o Mes
sias?
Sem dúvida. Os Profetas de Israel anunciaram, durante dois milênios, que Deus lhes revelara a vinda de
Jesus, do Messias, a salvar o mundo.
Deus prometeu um Redentor ao primeiro homem,
Adão (Gén. 3, 15).
Ele seria da linhagem de Sem (Gén. 9, 26), de
Abraão (Gén. 22, 18), de Isaque (Gén. 26, 4), de
Jacob (Gén. 28, 14; Núm. 24, 17), da tribo de Judá
(Gén. 49, 8-io. Cfr. Hebr. 7, 14), e da família de David
(ls. 1, 7. Cfr. Rm. 7, 3; 2 Tim. 2, 8).
Moisés diz que Ele será um grande Profeta (Deut.
18, 18).
Isaías, que a sua vinda será precedidas de paz uni
versal (ls. 2, 4).
Malaquias fala-nos do seu Precursor (Malaq. 3, 1).
Nascerá de uma Virgem (Is. 7, 14). na cidade de
Belém (Miq. 5, 2), antes da completa sujeição de Is
rael e da destruição do segundo Templo (Gén. 49, ío,
Dan. 24, 27).
6
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Os 'Profetas chamam-Lhe Senhor (Sim. 2, 2), Jesus
ou Salvador (Is. 2, 5; Hab. 3, 8).
Deus poderoso (Is. 9, 6), Emanuel ou Deus connosco (Is. 7, 14), Pai do século futuro, Príncipe da Paz
(Is. 9, 6).
Falam-nos de sua pobreza (Sim. 86, 16 ), obediência,
mansidão (Sim. 39, 9; 119 , 7), de sua pregação pública
(Is. 9, 1-2; Cfr. Mt. 4, 15 ), de seus milagres (Is. 35,
5-6), e do reino universal e eterno, que viria fundar
(Sim. 44, 7-8; 2, 7-8).
IDizem-nos que Cristo seria pedra de escândalo e
ocasião de ruína para muitos (Is. 8, 14. Cfr. Lc. 2, 34 );
que seria vendido por 30 dinheiros de prata (Zac. II, 12 ) ;
que seria levado como um cordeiro ao matadouro (Is.
53* 7); que seria crucificado (Zac. 13, 6 ); escarnecido pelo
povo (Jer. 20, 6; Sm. 2 1, 8. Cfr. Mt. 26, 4 0-4 1); que os
soldados haviam de lançar sortes sobre os seus vestidos
(Sl. 31, 19; Cfr. Mt. 27, 3 5 ) ; que Lhe haviam de dar a
beber vinagre (Sim. 68, 22; Cfr. Mt. 27, 34 ); que o
seu sepulcro seria glorioso (Is. 1 1 , 10 ); que o seu Cor
po não veria a corrupção (Sim. 15, 10 ); que estará sen
tado à direita de Deus (Sim. 15, 1 1 ) e de lá derramará
0 seu Espírito sobre toda a carne (Joel, 2, 28).
À luz do Testamento, muitas destas profecias de
monstram que Cristo era Deus.
Job identifica o Messias com Deus: «Eu set que 0
meu Redentor vive, e que eu no derradeiro dia surgirei
da terra... e na minha própria carne verei a meu Deus»
(Job 19, 25-26).
Os salmos, livro dos hinos sublimes de Israel, de
claram que o Messias é Deus eterno, cujo reino durará
para sempre:
«Tu és meu Filho, eu te gerei hoje» (Sim. 2, 7. Cfr.
Act. 13, 33; Hebr. 1, 5). «0 teu trono subsistirá por t0'
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dos os séculos... Deus, 0 teu Deus uneiu-Te» (Sim. aa
7-8. Cfr. Hebr. 1, 8).
'
44
Jesus Cristo era <<A Esperança de Israel, o seu Sal
vador», como predisse o profeta Jeremias (Jer. 14, 8),
o <(Consolador de Israel», tão ansiosamente esperado pelo
velho Simeão (Lc. 2, 25)*
O próprio Jesus Cristo apelou sempre para o cumpri
mento das profecias que Lhe respeitavam. Dizia: <Examu
nai as Escrituras... Elas mesmas são as que dão testemunho de mim» (Jo. 5, 39).
Expondo Isaías (Is. 61, 1) na sinagoga de Nazaré,
declarou: «Hoje cumpriu-se esta escritura nos vossos ou
vidos» (Lc. 4, 2 1).
Quando a mulher de Samaria Lhe disse: <Eu ±ei
que está a chegar o Messias», disse-lhe Jesus: Sou eu
mesmo, que falo contigo» (Jo. 4, 25-26).
Quando os discípulos no caminho para Emaús o
não reconheceram, Ele, «começando por Moisés, e dtscorrendo por todos os outros Profetas, lhes explicava o
que se achava dito dEle em todas as Escrituras (Lc.

24, 27).
Dizem porventura os Sinópticos que Cristo re
clamasse para si a dignidade de Deus? Não foi a
doutrina da Divindade de Jesus Cristo importada por
S. Paulo das religiões pagãs, ou dos Apocalipses ju
daicos?
Sem dúvida, Jesus Cristo revindica a sua divindade
em cada uma das páginas do Evangelho de S. Mateus,
de S. Marcos e de S. Lucas.
De boa mente admitimos que eles, os Sinópticos,
não falam da Divindade de Jesus Cristo em termos tão
claros e tão categóricos como o Evangelho de S. João.
É que se propuseram fins o seu tanto diversos: S.
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João expor a geração eterna de Jesus Cristo, afirmando
que Ele era o Verbo, e que o Verbo era Deus; os Sinópticos afirmar a sua Divindade, descrevendo a sua
geração temporal ou descendência de David, e demons
trando que Jesus era o Cristo, isto é: o Messias, a Expectação das gentes e a Esperança de Israel.
Cada acção ou palavra de Cristo foi calculada c.e
modo que no seu conjunto nos mostrasse clara e distin
tamente só o preciso para acentuar o caracter messiâni
co da sua divina Personalidade (Cfr. P. Otten: What
Think You of Christ?).
Segundo os Smópticos, Jesus Cristo revindica a sua
Divindade:
a. iNo sermão do monte identifica-se a Si Mesmo
com Jeová do Sinai, falando não como os profetas: «Diz
o Senhor», mas como o mesmo Deus: «Eu te digo» (Mt.
5, 22, 28, 32, 34, 39, 44).
b. Como Deus, declara-se Senhor do sábado (Mt.
12, 8; Mrc. 2, 28; Lc. 6, 5 ).
c. Afirma-se Juiz de todos os homens (Mt. 10, 32;
13, 40-43; 16, 27-28; Mr. 8, 38-39; Lc. 17, 30; 2 1, 27).
d. Declara que tem poder para perdoar pecados
(Mt. 9, 2-7; Mr. 2, 3 -12 ; Lc. 5, 18-26).
e. Como Filho de Deus, afirma que é igual a seu
Pai no conhecimento, e portanto na natureza: «Nin
guém conhece o Filho senão o Pai, nem alguém conhece
0 Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar»
(Mt. i i , 27; Lc. 10, 22).
Sabe que Deus seu Pai conhece as nossas necessi
dades (Mt. 6, 32; Lc. 12 3 0 ); que ouve as nossas ora
ções (Mt. 2 1, 22; Mrc. 1 1 , 2 3 ); que recompensará um
copo de água fria dado em seu nome (Mt. 10, 42; Mrc.
9* 4 °): que, se quisesse e rogasse ao Pai, Ele Lhe poria
fogo ali prontas mais de doze legiões de anjos (Mt.
26, 53).
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/. Conhece ps pensamentos mais íntimos dos ho
mens, presentes ou ausentes (Mt. 9, 4; 12, 25; 16, 17:
Mrc. 2, 8; 8, 17; Lc. 6, 8; 9, 47).
g. Lê no futuro, como em livro aberto: prediz 1
traição de Judas e a negação de Pedro (Mt. 26, 2 1:
22, 34 )' a sua paixão, morte e ressurreição (Mt. 16, 2 1:
Mrc. 9, 20; Lc. 9, 22), a destruição de Jerusalém (Mt.
2 3> 35)» 0 juízo final e o fim do mundo (Mt. 18, 35: 24:
Mrc. 13 ; Lc. 2 1).
h. S. Lucas chama frequentemente a Jesus Cristo
«o Senhor» (Lc. 7, 3 1 ; 10, 1, 39-41; 1 1 , 39; 17, 5; 18.
6; 19, 8; 22, 3 1) .
t. Os Sinópticos falam de Jesus Cristo como Filho
de Deus 24 vezes.
j. Deus Pai proclama-O em alta voz seu Filho muito
amado no Jordão (Mt. 3, 17; Mrc. 1, 1 1 ; Lc. 3, 22) e
no Tabor (Mt. 17, 5; 2 Petr. 1, 17), e enviara o anjo
Gabriel à Virgem Maria, com esta embaixada: <‘Cor.ceberâs no teu ventre e darás à luz um filho, e pôrAhe'ás
o nome de Jesus.
Será grande, e será chamado Filho do Altíssimo...
(Lc. 30-33; Mt. 1, 18-25).
Revelou-O aos Apóstolos:
Quando S. Pedro, em Cesareia de Filipe, junto .0
Lago da Galileia, levantou a sua voz em nome de todos
e proclamou a sua Divindade, dizendo: «T11 és o Cristo.
Filho de Deus vivo»,. Jesus Cristo respondeu: «Foi
Pai, que está nos Céus, que to revelou» (Mt. 16, 17: Mrc.
8, 29; Lc. 9, 20).
k. Quando Jesus Cristo foi interrogado oficial e so
lenemente no Sinédrio pelo sumo Sacerdote: ^És tu o
Cristo, o Filho de Deus bendito?» — respondeu clara
mente: «Sou» (Mrc. 14, 61-62. Cfr. Mt. 26, 63^64. Lc.
22, 70); e por isso foi condenado como blasfemo (Mrc.
14, 64).
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l.
Os inúmeros milagres que operou em seu próprio
nome e por seu mevno poder conclamam que era Deus
(Mt. 9, 35? Mrc. 6, 55; Lc. 4, 46).
Quando os judtus questionavam sobre o valor do seu
testemunho, apelou para os seus milagres, como provas
positivas da sua igualdade com Jeová, a Quem chamou
seu Pai (Mt. 1 1 , 4. Cfr. Jo. 5, 36; 10, 38; 14, 12 ) .
Acalma a tempestade com uma palavra (Mt. 8,
23-27; Mrc. 4, 39).
Caminha sobre as águas do mar, como se fora em
terra firme (Mt. 14, 2 5).
Sacia mais de cinco mil pessoas com cinco pães e
dois peixes (Mt. 14, 17 - 2 1; 15, 32-38; Mrc. 6, 35-44).
Expulsa os demônios dos possessos (Mt. 8, 16-29;
Mrc. 1, 24; 3, 12 ; Lc. 4, 34, 4 1; 8, 28).
Dá vista aos cegos, fala aos mudos, movimento aos
paralíticos, limpa os leprosos (Mt. 9, 28, 32; 8, 3).
Cura o servo do Centurião e a filha da Cananeia
(Mt. 8, 5; 15, 28).
Revela a sua natureza divina, transfigurando-se no
Tabor (Mt. 17, 1-9) e triunfando no sepulcro (Mt. 28,
6; Mrc. 16, 6; Lc. 24, 6).
Os profetas da Antiga Lei e os santos da Nova
também fizeram milagres, mas sempre em nome de
Deus ou de Jesus Cristo; Jesus Cristo, porém, operou-os em seu próprio nome:
O leproso diz-Lhe: — «Se tu queres, Senhor, bem
podes limpar^me». Jesus respondeu-lhe simplesmente: —
“Pois eu quero. Fica limpo». E ficou (Mt. 8, 2-3).
Os cegos gritam-Lhe: — «Tem misericórdia de nós,
Ftlho de Davidl» — «Credes que eu vos posso dar vis'
ta?» — «Sim, Senhor». — «Então... faça'se segundo a
vossa fé». E fez. Começaram de ver (Mt. 9, 27-30. Cfr.
Lc- 7< 14).
Aproximando-se da defunta filha de Jairo e toman-
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do-lhe a mão, diz-lhe: «Talitha, cumi! — Menina, le
vantaste! » E ela levantou-se, e começou a andar e depois
a comer (Mc. 5, 4 1; Mt. 9, 24; Lc. 8, 54-55).
Abeirou-se do esquife do filho da vrúva de Naim,
a caminho para o cemitério, e disse-lhe simplesmente:
— «Moço, eu te mando, levantaste! » E ele assentou-se *0go e começou a falar. E Jesus o entregou a sua mie (Lc.
7, 14 -15).
Semelhante proceder só de Deus.
Os descrentes dos nossos dias tentaram escrever a
vida de Cristo, excluindo os seus milagres. Mas Liddon
observa judiciosamente: Esbulhar a vida de Cristo dos
seus milagres é destruir a identidade de Cristo com cs
Evangelhos; é substituir o Cristo do Cristianismo por um
Cristo novo...
A estes comentadores racionalistas nio lhes apraz
a história como chegou até nós.
É que as narrativas evangélicas levantam mil difi
culdades às suas teorias; e não as podem remover senão
mutilando substancialmente as narrativas, conservando
apenas delas o que é de secundário interesse.
Queiram ou não queiram, a integridade moral do ca
racter de Jesus Cristo depende da realidade dos seus mi
lagres (Te Divinity of Christ, 16 1-16 3).
Jesus Cristo, — o mais desinteressado e humilde dos
homens (Mt. 9, 30; n , 29; 26, 39; Mrc. 8, 1 1 ; Lc.
8, 5 1) pede obediência absoluta a seus Apóstolos e
obtém-a (Mt. 4, 18; 9, 9; Mc. 2, 14; Lc. 5, 27), e exi
ge amor e serviço a seus discípulos que não esmoreçam
nas perseguições, nem diante da mesma morte.
•Pai, mãe, filhos, terras, riquezas, tudo se deve aban
donar, quando Ele chama.
«0 que ama o pai, ou a mãe, mais do que a num,
não é digno de mim; e o que ama 0 filho, ou a filha,
mais do que a mim, não é digno de mim»..*
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«0 que acha a sua alma» (o que aprecia mais a sua
vida e bens deste mundo do que a Deus), « p e r d e r á ;
e o que perder a sua alma por mim, acháda-á» (Mt. io,
37, 39. Cfr. 1 1 , 28-30; 16, 24-25; Lc. 9, 23-26).
Só Deus podia fazer tais e tão absolutos pedidos;
impor semelhantes mandamentos.
Alguns descrentes, — Hamack, Hegel, Kant, Renan,
Espinosa, Strauss, Mill — , reconhecem a excelsa emi
nência do caracter de Cristo.
Ele, sem dúvida, afirma que é Deus. Se a sua afir
mação é falsa, nem sequer é homem bom.
Como diz S. João: «O que crê no Filho de Deus
tem em si o testemunho de Deus.
0 que não crê no Filho, vem a fa%ê'lo mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus deu dç seu
Filho». (I Jo. 5, 10 ).
«Mas nós sabemos que «Bom só Deus 0 é» (Mt.
19. 17)Os sábios católicos têm provado claramente que S.
Paulo não importou a sua doutrina da Divindade de
Cristo nem do paganismo nem do judaísmo ((Prat: The
Theology of St. Paid, 2, 1 1 5 - 1 2 5 ; Bandus: The Master Idea of St. Paul’s Epistles, 14 6 -17 1).
»Eu vos faço saber, irmãos, que o Evangelho, que
por mim vos tem sido pregado, não é segundo o homem;
porque eu não o recebí, nem aprendi de homem algum,
mas foúme revelado por Jesus Cristo» (Gal. 1, 1 1 - 1 2 ) .
Protestou vivamente contra a deificação dos reis e
imperadores, dizendo: «Ainda que haja alguns que se
chamem deuses, ou no Céu ou na terra..., para nós com
tudo há um só Deus, o Pai, e um único Senhor Jesus
Cristo». (I Cor. 8, 4-6).
Portanto, quando o vemos dar a Jesus Cristo o nome e atributos de Deus, devemos interpretá-lo no sen
tido do monoteísmo judaico e à luz da revelação cristã.

\
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Segundo S. Paulo, Jesus Cristo é o «único Senhor >•
idêntico com Jeová dos judeus (I Cor. 8, 6; 10, 4.9), é
«nosso Deus e Salvador» (Tit. 2, 19)» «Deus sobre todas
as coisas, bendito por todos os séculos» (Rm. 9, 5). «Eu
Iho queridíssimo de Deus» (Rm. 8, 3-32; 2 Cor. 1, 19;
Efes. i, 6; Coloss. 1 3), «Imagem de Deus invisível»
(2 Cor. 4, 4; Còloss. i, 15), «0 qual, tendo a natureza
de Deus, não julgou que fosse nEle uma usurpação o ser
igual a Deus» (Filip. 2, 6).
É o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis
(Coloss. i, 16).
É eterno: «O primogênito de toda a criatura
(Coloss. i, 15).
É infinito: «NEle habita toda a plenitude da Dirindade corporalmente» (Coloss. 2, 9).
É omnipotente: «Tudo foi criado por Ele, e para
Ele)) (Coloss. 1, 16).
É imenso: «Enche todas as coisas» (Efés. 4, 10).
O Seu tribunal é o tribunal de Deus; o Seu Evan
gelho, o Evangelho de Deus; a Sua Igreja, a Igreja de
Deus; o reino de Deus, o Seu reino (Rom. 14, 10: 2
Cor. 5, 10; Rm. 16, 16; Rm. 1, 9; I Cor. 10. 32: Rm.
16, 16; Efés. 5, 5).
Este testemunho de S. Paulo é de tanto mais va
lor, quanto ele antes de sua conversão era um feroz per
seguidor dos cristãos e se propusera apagar da face da
terra o nome de Jesus; e ainda porque então era um ar
rojo proclamar a Divindade de Cristo.
lEle começou a pregar em público 10 anos depois
da Paixão do Senhor e escreveu as suas primeiras Epís
tolas 12 anos mais tarde.
«Nem o tempo decorrido, nem os seus companhei
ros palestinianos de outrora, nem as circunstâncias da
morte de Jesus eram favoráveis a apoteoses; e a seriedade
do monoteísmo judaico era contrária a deificaçoes
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dículas, como as que colocavam Cláudio ou Tibério no
número dos imortais» (Prat: obr. cit. 2, 1 1 2 ) .

O grito de desespero de Cristo na cruz: «Deus
meu, Deus meu, por que me desamparaste» não
prova que Ele era simplesmente homem? (Mt. 2 7 ,
46; Mrc. 15 , 34)
De modo algum. As palavras de Cristo reproduzidas do salmo 21 não expressam dessespero.
O Salmista não quer dizer que N . Senhor perdesse
as boas-graças de Deus, mas que Deus O abandonou ao
ódio dos seus inimigos.
Jesus Cristo lamenta-se com completa confiança em
Deus; ora fervorosamente por sua libertação; e termina
gozoso com palavras de louvor e acção de graças.
Se o salmo é de David, é também evidentemente
messiânico, como se vê comparando o verso 9.0 com
Mt. 27, 43; Lc. 33, 35; o verso 16.0 com Jo. 19, 28-29;
o verso i8.u com Mt. 27, 36; o verso 19.0 com Mt. 27,
35; Jo. 19, 24; o verso 23.0 com Hebr. 2, 1 1 - 1 2 .
Na primeira parte, do verso 1-22, o Profeta fala do
abandono de Jesus Cristo na cruz; na segunda parte, do
verso 23-32, fala do remate da oração de Cristo: a atrair
a Si, depois da sua paixão e morte, os povos e as nações.
Basta percorrer os quatro Evangelistas para ver cla
ramente a falsidade da ideia de desespero, lido, com olhos
míopes ou maliciosos, no texto.
Cristo é sempre representado cheio de confiança em
Deus, repreendendo seus discípulos de sua pouca fé
(Mt. 26, 53; Mrc. 4, 40; Lc. 8, 25).
Na véspera de sua paixão consolava-os e animava-os,
dizendo-lhes: «Tende confiança! Eu venci 0 mundo»
(Jo. 16, 33).
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Na cruz prometeu o paraíso ao ladrão arrependido
(Lc, 23, 43).
Ao expirar, encomendou o seu espírito nas mãos de
seu Pai celeste (Lc, 23, 46)*
Aceitou livremente o cálix que seu Pai Lhe deu 3
beber (Lc, 22, 42)*
((Foi oferecido (imolado), porque Ele mesmo quis*

(Is. 53» 7)Alguns pregadores, mais zelosos que instruídos, pintam Jesus Cristo na cruz com tão vivas cores, que chegam a dizer que Ele, longe e amandonado de seu Pai,
permitiu que os tormentos do inferno O inundassem.
Jesus Cristo, em meio de seus cruéis tormentos, jamais deixou de sentir que era o Filho muito amado do
Pai, tendo-O sempre diante de seus olhos, desde o pri
meiro momento de sua Incamação.
Tomou, indubitavelmente, sobre Si os nossos peca
dos para os expiar; não foi, porém, nem podia ser, réu
de pecado,
O reato da culpa não pode passar de uma alma a
outra, e muito menos o reato dos homens à alma de Je
sus Cristo,
Dizer, pois, que o reato dos nossos pecados foi trans
ferido para o Senhor, quando morria na cruz, é proferir
um absurdo e uma blasfêmia,

Jesus Cristo, ao recusar o título de «Bom Mes
tre», que Lhe deu o mancebo* atribuindo a bondade
somente a Deus, não declinou a Divindade? «Por
que me chamas tu bom? Ninguém é bom senão so
Deus» (Mt. 19, 17 ; Mt. 10, 18 ; Lc. 18, 19).
Não, Jesus Cristo nestas palavras ao mancebo rico
do Evangelho não declinou, nem a sua bondade, nem a
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sua .Divindade. Semelhantes questões não estavam então
em seu pensamento, nem no pensamento do jovem.
Esta resposta não envolve repreensão.
Jesus Cristo quis apenas acentuar ao jovem que
Deus, o Autor da Lei do Sinai; é infinitamente Bom.
O texto, como S. Justino o apresenta, é claro; «Um
só é Bom: meu Pai, que está nos Céus» (Dial. 16, 7).
Demais, quando o mancebo assegurou ao Senhor que
tinha guardado todos os mandamentos desde a sua pri
meira infância, respondeu-lhe: «Pois se queres ser per'
feito, amda te falta uma coisa: vai, vende o que tens,
e dá'0 aos pobres, e terás um tesouro no Céu; depois
vem, e segue'meu.
Portanto, segundo Jesus Cristo, segui-10 em absoluta
pobreza é mais alto serviço prestado a Deus, é mais per
feito, do que observar simplesmente os mandamentos.
Ora, se Jesus Cristo não fosse Deus, se não tivesse
consciência de que O era, semelhante afirmação e seme
lhante pedido equivaleríam a uma blasfêmia.
— Afirmar que só Deus, que só o Pai, era «Bom»,
não só não era negar a própria bondade e Divindade, mas
afirmá-las, pois, como vimos, dizia e provava que era
Deus e se identificava com o Pai: Eu e o Pai somos um
só: Ego et Pater unum sumus» (Jo. 10, 30).
Não querería Jesus Cristo dizer ao mancebo, quando
lhe perguntou: «Por que me chamas tu bom?»
Crês então que eu sou Deus? Porque «só Deus é
bom»? (P. R .).

Se )esus Cristo era verdadeiramente Deus, como
permitiu Ele que Satanás O tentasse? Não são as
tentações de Cristo uma lenda ou parábola em que
Ele quis ensinar-nos como devíamos haver-nos nas
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tentações da nossa vida? (Mt. 4, 1 - 1 1 ; Mc. 1 12 - 1 3 ; Lc. 4, 1 -1 3 ) .
Jesus Cristo, absolutamente santo, inocente, imaculado, Filho de Deus, não podia experimentar, como nós,
luta entre a carne e o espírito, nem as provas que nos
vêm dos erros da inteligência ou da fraqueza da vontade.
Mas era verdadeiro homem e, portanto, pôde ser real
mente tentado exteriormente pelo demônio. S. Paulo, fa
lando de Jesus Cristo, diz: «A vista de tudo quanto Ele
padeceu, e em que foi tentado, é poderoso para ajudar
também aqueles que são tentados» (Hebr. 2, 18).
«Não temos um pontífice que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas que foi tentado
em todas as coisas à nossa semelhança, excepto o pe
cado» (Hebr. 4, 15).
A concordância do minucioso testemunho de S.
Mateus com o de S. Lucas não nos permite negar a nar
rativa, provavelmente recebida dos mesmos lábios de
Jesus Cristo, na última Ceia (Jo. 16, 33).
Os católicos são livres em a aceitar em seu senti
do literal com o P. Lagrange, ou em seu sentido figu
rado com o Bispo de La Rochelle, Mons. Le Campus.
Escreve ele que, para que satanás tentasse realmen
te o Senhor, não seria necessário que O transportas
se fisicamente ao pináculo do Templo, nem ao cimo do
monte; bastaria que Lhe sugerisse à imaginação as três
tentações como os Evangelistas as descrevem.
A realidade física, diz, nada acrescenta à realidade
interna, psicológica, da tentação.
— Dado, porém, as narrativas evangélicas se en
tendam literalmente, a entrega de Jesus Cristo nas maos
de satanás explica-se do mesmo modo que a sua entre
ga nas mãos de seus inimigos (P. R-)*
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0 Evangelho da infância de Jesus deveria su
primir-se, visto S. Mateus e S. Lucas discordarem
na sua genealogia. Como pode Jesus ser Filho de
David, se José não é seu verdadeiro pai?
Várias teorias se têm excogitado, através dos "sécu
los. para resolver esta dificuldade.
Segundo Júlio Africano ( 2 2 1) , seguido por Eusébio, o verdadeiro pai de S. José foi Jacob (Mt. i, 16)
e Heli seu pai legal, conforme a lei mosaica do levirato (Lc. 3, 23).
Quando uma viúva sem filhos casava com seu cu
nhado, os filhos deste matrimônio usavam o nome do
falecido marido (Deut. 25, 5).
Esta interpretação vigorou até ao século X V .
Há contra ela a dificuldade de que também teve de
cumprir-se a lei do levirato em Salatiel, Neri, Mathan
e Levi.
Em 1490 Ânio de Viterbo julgou resolver a ques
tão, dizendo: S. Mateus dá-nos a genealogia de S. José;
S. Lucas, a da SS."’a Virgem.
Esta solução, porém, não satisfaz, porque pugna com
a tradição dos Padres da Igreja e o costume judaico de
traçar a árvore genealógica só pela linha paterna.
Segundo outra teoria, hoje muito seguida e que se
nos antolha mais verosímil, a genealogia apresentada por
S. Mateus dá-nos a sucessão legítima pela qual advieram
a Jesus, por S. José, os direitos davídicos; a genealogia
traçada por S. Lucas apresenta-nos os antepassados reais
e legais que, por S. José, entroncam Jesus em David.
Os judeus contemporâneos de Jesus Cristo estavam
persuadidos de que o Messias descendería da linhagem
de David (Mt. 15, 22; 20, 30; 22, 40-46), facto que
S. Paulo dá como assente em suas Epístolas (Rm. 1, 3;
2 Tim. 2, 8).
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° s rabinos, porém, disputavam entre si, se viria pea linha de Salomão ou pela de Nathan, pois Salomão
morrera idólatra e Jeconias, seu último descendente antes do cativeirot fora rejeitado por Deus (Jerem. 22, 30).
As duas teorias fundamentam-se nas duas genea
logias.
Os direitos, davídicos advieram a S. José e a Jesus,
seu filho legal, por Salomão (Mt* 1, 6-7); a verdadeira
descendência davídica adveio a Jesus pela linha de
Nathan (Lc. 3, 3 1) .
Assim, o valor da genealogia de Jesus segundo S.
Mateus é puramente convencional: consiste em três gru
pos de 14 nomes cada um, porque as três letras que
formam o nome de David dão também o número 14.
Para formar estes três grupos simétricos foi neces
sário saltar muitos nomes que vêm mencionados no An
tigo Testamento*
Seja como for, nós, católicos, aceitamos íncondicionalmente as duas genealogias evangélicas, porque assrni
no-lo manda a Igreja, que é infalível.
O ponto de vista racionalista de negar o valor his
tórico de um documento simplesmente por ir de encon
tro a suas preconcebidas teorias, é muito fácil, mas não
é menos absurdo.
— Nem o é opinar que se devem suprimir os capí
tulos da vida de um personagem que tratam da sua mfância e juventude, porque se ignora a sua genealogia
ou se dispute sobre ela.
^
tNesse caso, supnma-se toda a vida e nem memória
haja do personagem.
Demais, que tem que ver a genealogia de Jesus se
gundo S. Lucas com a sua infância e juventude, « o
Evangelista a apresenta quando (Lc.
23-^ )
começava a ser quase de 30 anos" ‘ ( •

XVI

GENUINIDADE DOS EVANGELHOS
O que sabeis de Cristo é tirado dos quatro
Evangelhos. E podemos nós estar seguros de que
eles são genuínos? Não foram eles escritos muito
tempo depois de sucedidos os factos que histo
riam? Não os têm muitos críticos não-cristãos por
meras lendas ou mitos?
Segundo uma tradição bem fundada, os três Evangelhos Sinópticos foram escritos entre os anos 50 e 70.
e o quarto Evangelho entre os 80 e 100.
A mesma tradição atribui-os, de certeza, um ao
publicano Levi, depois S. Mateus; outro, a Marcos, dis
cípulo de S. Pedro; o terceiro, a Lucas, médico e amigo
de S. Paulo; e o quarto, a S. João Apóstolo, filho de
Zebedeu.
Os modernos críticos racionalistas negam esta tradi
ção, não em nome da história, mas em nome de suas
preconcebidas teorias, que impugnam a possibilidade dc
sobrenatural e do milagre.
A falência desta tentativa de minar a genuinidade
dos Evangelhos pode estudar-se em «Christ and the
Critics>. (Cristo e os Críticos) de Felder, o melhor livre
que conheço sobre o assunto.
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Argumentos que militam a favor da genuinidade
dos Evangelhos:
1. Os escritores dos três primeiros séculos estavam
tão familiarizados com os quatro Evangelhos que os ci
tavam com frequência em seus escritos e lhes davam lu
gar de destaque em suas homílias na Igreja.
Haja vista «A Doutrina dos doze Apóstolos>, a
«Epístola de Barnabé)), S. Clemente de Roma, S. Iná
cio de Antioquia, S. Policarpo da Ásia Menor, Papias
de Hierápolis, Aristides de Atenas, Justino Mártir de
Roma, Tertuliano de África, S. Ireneu de Lião. S. Cle
mente de Alexandria e Orígenes.
Estes escritores não nos dão meramente a sua opi
nião pessoal, mas expressam, com toda a clareza, a fé
da Igreja universal.
2. Os primeiros inimigos do Cristianismo, — pa
gãos, judeus e hereges —, embora ridicularizassem o
conteúdo e credibilidade dos Evangelhos, jamais ousa
ram negar a sua genuinidade, o que tena sido o suprasumo dos seus argumentos.
3. Os Evangelhos apócrifos, que foram denuncia
dos em toda a parte pela Igreja como não apostólicos,
espúrios, fabulosos e fantásticas paródias dos verdadei
ros ♦ Evangelhos, provam a genuinidade dos quatro ongimais, como a moeda falsa prova a existência da ver
dadeira.
4. Os mesmos Evangelhos indicam com a possível
clareza a sua origem apostólica.
Embora os manuscritos mais antigos da Bíblia datem somente do IV e V séculos, esta data é compa
rativamente antiquíssima, se nos lembrarmos de que o>
manuscritos dos clássicos latinos e gregos, cuja aute
ticidade é comummente admitida, datam, quando mui o.
dos séculos VIII e IX.
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Os Evangelhos dão-nos uma perfeita pintura do
judaísmo palestiniano antes da destruição de Jerusalém
no ano 70.
Descrevem-nos acurada e minuciosamente a vida
política, religiosa e social desse tempo.
O minucioso conhecimento da vida e actividade mi
nisterial de Cristo mostra-nos que foram escritos pelos
Apóstolos ou por discípulos imediatos seus.
5. É inadmissível qualquer alteração substancial
nos Evangelhos, porque eram conhecidos de todos e
liam-se em todas as igrejas, tirando-se continuamente
cópias deles e fazendo-se versões.
Os Doutores cristãos dos três primeiros séculos ci
tavam-nos a miúde em seus escritos e homilias; e tão
convencidos estavam do seu caracter divino que, se
alguma alteração se tivesse introduzido neles, imediata
mente a notariam.
6. Prova, posto que indirecta, da genuinidade, ver
dade e credibilidade dos Evangelhos é a falência dos
críticos liberais, que desde há 150 anos tudo têm feito
em vão para os desacreditar.
As suas teorias têm-se sucedido: a teoria da de
cepção de Reimarus; a teoria da explicação natural de
Paulus; a teoria mítica de Strauss; a teoria da tendên
cia de Baur; a teoria evolucionária de Ritschl e» de
Harnack.
Todas estas teorias somente provam que seus auto
res leram as próprias opiniões apriorísticas no texto e
deram-nos apenas o resultado delas, de suas imagina
das leituras: os seus preconceitos, arbitrárias e contra
ditórias hipóteses.
Mas as teorias e seus autores passaram, e os Evan
gelhos continuam a ter a mesma autoridade que tive
ram nos séculos heróicos dos mártires que morreram
por eles.
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Nã© difere o Evangelho de S. João fundamen
ta Imente dos Evangelhos Sinópticos? Não é efe um
tratado mais teológico, do que uma narração his
tórica? Pode-se provar que S. João foi realmonte
o seu autor?
Não existe diferença fundamental entre o Evangelho de S. João e os Evangelhos Sinópticos.
A única diferença é relativa ao método seguido na
apresentação do retrato de Cristo.
<(Nos Evangelhos Sinópticos, — como diz o P.
Pope —, são os milagres e discursos de Cristo que nos
falam por Ele; no Evangelho de S. João é Jesus Cristo
que nos fala por Si Mesmo.
Poucos milagres dos contados bastam como cavilhas
para dépendurar os discursos de Cristo relativos ã sua
Natureza e Pessoa» (The Godhead of Chnst as Pn>
trayed in the Gospels, 22).
As diferenças de estilo e o conteúdo são fáceis ae
explicar, se atendermos ao fim que S. João teve em
vista.
Os autores dos Sinópticos escreveram antes da des
truição de Jerusalém e propuseram-se converter os iudeus da Palestina e os que viviam dispersos, mostran
do-lhes que Jesus era o Messias prometido; S. João.
escrevendo 30 anos depois da destruição do templo, d*rigiu-se directamente ao mundo pagão.
Foi seu intento corrigir as falsas noções dos sábios
gregos sobre o «Logos" e refutar os gnósticos e os do
cetas que negavam que ]esus Cristo fosse Filho de Deas
(Jo. 20, 3 1) .
,
.
De pouca monta seria o seu trabalho, se nao pas
sasse de uma repetição de S. Mateus, S. Marcos e
LUCaTodas as palavras do Senhor ,ne S. João nos r<~
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corda no seu Evangelho podem ler-se vagarosamente
ao espaço de uma hora, mais ou menos. Todavia, sem
dúvida, seriam necessários milhares de horas para re
petir tudo c que Jesus Cristo disse, em particular e em
público, durante os três anos do exercício do seu divino
ministério.
"Não é, pois, asserção arrojada e improvável susten
tar que S. João bem podia reproduzir no seu Evan
gelho todas as palavras do Senhor que vêm nos S i nópticos?'> (Arendzen: The Gospels, 65).
Os críticos descrentes dão muita importância às di
ferenças que existem entre os Evangelhos Sinópticos
e o de S. João, e nenhuma aos factos que em ambos
se narram.
Deixemos, pois, de lado as diferenças acidentais c
enumeremos os pontos capitais em que os Sinópticos e
o Evangelho de S. João plenamente concordam: Em am
bos, Jesus Cristo
a) afima que é Filho de Deus (Mrc. 14, 6 1-6 2);
Jo. 3, 16-18; 5 ,18 ).
b) revela que conhece íntimamente o pensamento
e a vontade de seu Pai (Mt. 1 1 , 25; 12, 50; Jo. 8, 55).
c) que é o Juiz no último dia (Mt. 10, 32; Mrc.
8, 38; Lc. 17, 30; Jo. 5, 27).
d) que é Senhor do sábado (Mt. 12, 8; Mrc. 2,
28; Lc. 6, 5; Jo. 5, 17 ) .
e) perdoa pecados e delega este poder a seus Após
tolos (Mt. 9, 5; 16, 19; Jo. 8, 1 1 ; 20, 23).
f) lê o pensamento dos homens e prediz o futuro
(Mt. 23, 36; 26. 13 ; Jo. 1, 48; 2, 24; 6, 7 1) .
g) exige que O amem e sirvam até darem por Ele
a vida, se tanto for mister (Mt. 10, 37-39; n . 23-30;
Jo. 15, 12 -2 1).
h) em ambos se vê que seus discípulos foram tar
dios em crer nEle (Mrc. 16, 14 ; Jo. 7, 5; 20, 9).

____________
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S.
João começa o seu Evangelho, não pela geneoia temporal de Cristo, como S. Mateus e S. Lucas,
mas pela sua geração eterna.
Em seu «Prólogo» sublime expõe com admirável
precisão e clareza a doutrina da Incamação.
Declara que Cristo, — o Verbo —, era desde a
eternidade Pessoalmente distinto do Pai, mas idêntico
com Ele em Natureza.
«No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em
Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com
Deus».
É o Criador do universo:
((Todas as coisas foram feitas por Ele».
Ele é a plenitude da verdade e da santidade* e a
origem de toda a verdade intelectual e moral*
«Nele estava a vida, e a vida era a luz dos ho
mens»*
Ele não era somente verdadeiro Deus* era também
verdadeiro homem: assumira a natureza humana e fi
zera-a verdadeiramente sua:
«0 Verbo fefrse carner e habitou entre nós .
João vira a glória da Divindade de Cristo no Tabor
e depois de ressuscitado:
«Nos vimos a sua glória, como de Filho umgémto
do Pai, cheio de graça e de verdade» (jo. i* *"*4);
O Evangelho de S* João não é um tratado teológico*
mas uma história sóbria, que põe am particular relevo
as palavras e obras de Cristo que provam a sua igual
dade com o Pai, Jeová, que os judeus adoram.
Três vezes apedrejaram os judeus Jesus Cristo:
A p e d r e j a r a m - n O por blasfemo por se fazer
nhor do sábado e dizer que Deus era seu Pa,, fazendo^
'se igual a Deus» (Jo. 5, 18).
Princíòio de
A p e d r e j a r a n v n O por dizer que era «0 Pnm,pw
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todas as coisas e que tivera glória comum com o Pai,
antes que houvesse mundo».
Disse-lhes: «Em verdade,, em verdade vos digo
que antes que Abraão fosse feito, sou eu » (Jo. 8, 58).
Apedrejaram-nO, quando afirmou a identidade da sua
natureza com a do iPai: «Eu e o Pai somos uma mesma
coisa» (Êxod. 3, 14 ; Sim. 89, 2; Jer. 1, 6; Prov. 8, 25).
><Apedre]amos'te, porque dizes blasfêmias e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo» (Jo.
10, 30).
A ideia de 'Deus como Ser eterno, Ser existente
por Si Mesmo, o «Eu sou O que sou», era familiar aos
judeus (Jo. 10, 32-38; Cfr. Mt. 26, 63-68; Mrc. 14, 6 i-65; Lc. 22, 66, 7 1 ) .
Em muitas outras passagens Jesus declarou que
Deus era seu Pai e que tinha a mesma Natureza com
Ele.
«0 Pai está em mim, e eu no Pai» (Jo. 10, 38).
«5e vós me conhecésseis a mim, também certamen'
te havíeis de conhecer meu Pai» (Jo. 14, 7).
«Quem me vê a mim, vê também meu Pai» (Jo.
«5ó aquele que é de Deus, esse é 0 que tem visto
ao Pai» (Jo. 6, 46).
O Pai ama Cristo, porque é absolutamente ino
cente:

«0 Pai... que me enviou está comigo... porque eu
faço sempre o que é de seu agrado» (Jo. 8, 28-29).
Dizia, seguro de Si Mesmo, a seus inimigos; «Qual
de vós me arguirá de pecado?» (Jo. 8, 46).
Estudando-se atenta e minuciosamente o quarto
Evangelho, chega-se à conclusão de que foi escrito por
uma testemunha de vista, por um judeu que conhecia
perfeitamente a Palestina do tempo de Cristo, por um
discípulo a quem Jesus amava com predilecção.
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É tradição, universalmente admitida desde os fins
do século xi, que este discípulo predilecto de Jesus, que
escreveu o quarto Evangelho em Éfeso, aí pelo ano 100,
foi S. João, filho de Zebedeu (Arendzen: The Gospels,
52-62; Lagrange: Evangile selon Saint ]ean, 13-61).
Sera racionaimente de supor que todo o mundo
cristão se tenha enganado acerca de facto de tanta im
portância?

'Não é verdade que os Evangelhos cristãos es
tão baseados sobre a antiga religião budista? Não
prova o estudo comparativo das religiões que o Bu
dismo em nada é inferior ao Cristianismo?
É muito ilógico supor que toda a semelhança im
plique dependência.
As semelhanças muitas vezes citadas para provar
que o Cristianismo copiou do Budismo, tais como o as
cetismo dos seus monges, o celibato e outros pontos de
semelhança do clero, só provam que a natureza huma
na de ontem é a mesma de hoje, com as mesmas ten
tativas, tendências, experiências, sentimentos e desejos.
Não foram os Evangelistas que copiaram do Bu
dismo; foram sim os budistas da era cristã que copia
ram do Cristianismo.
Na aurora da nossa bendita religião a filosofia bu
dista não tinha chegado ainda ao mundo grego, e o
Cristianismo já invadira a índia e se firmara nela nos
dois primeiros séculos.
Tanto a vida, como a actual doutrina. de Buda
Gotama é baseada sobre meras conjecturas, pois os ivros sagrados búdicos só começaram a aparecer entre nos
do século IM em diante.
„.r.;r;nialiSão muito inferiores à nossa Bíblia em sp
dade, variedade e profundidade de pensamento.
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O Budismo, como religião, é igualmente muito inferior ao Cristianismo, pois não reconhecendo a depen
dência do homem de Deus infinitamente bom, deixa a
salvação inteiramente dependente dos esforços indivi
duais. Não há nele motivos poderosos, que levem a pro
ceder rectamente. O que mais prepondera nele é o utilitarismo egoísta.
A sua doutrina do «Karma», com as suas imaginá
rias reincarnações, é uma superstição contrária à nature
za, a toda a sã moral e verdadeira, religião.
É ultra-pessimista: é contrária aos instintos da na
tureza humana; fere-a ao vivo, ao declarar que toda 3
forma de existência consciente é um mal.
Promete o repouso inconsciente do Nirvana, sem c
gozo que inunda a alma do cristão, ao considerar o prê
mio que o espera na outra vida: a Visão beatífica.
— Há, efectivamente, quem acuse o Cristianismo de
ser plagiato de outras religiões, especialmente do Budis
mo; e não falta também quem muito se impressione com
a acusação. Não sabemos bem por quê.
Dêmos, por um momento, que o Cristianismo seja
um plagiato, isto é: que se encontrem nele elementos de
religiões que o precederam.
Quem, na hipótese, foi o plagiário, tão sábio que
operou a maravilha de excluir do Cristianismo todo o er
ro e contra-senso que abundam nas antigas religiões, e
de reunir nele tudo o que se contém nelas de verdadeiro,
bom e belo? Os Apóstolos?
Pobres, rudes, pescadores!
Entregues à sua faina marítima, o de que menos cui
davam e entendiam era de religiões. Bastava-lhes a que
tinham recebido de seus pais e de algum rabi de Israel.
Eles, deixadas as redes e os barcos, seguiram Jesus
de Nazaré por três anos; tiveram-nO e consideraram-nO

g e n u in id a d e

dos

EVANGELHOS

185

como Mestre e transmitiram-nos, de palavra e por escrito,
o seu ensino: o Cristianismo.
Então,
prosseguindo na hipótese—, o plagiirio
101 Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré? Sim!t porque o Cristianismo é a
sua doutrina.
Mas, se Ele não é Deus, — porque, se o é. está ter
minada a questão , onde e quando estudou Ele as re
ligiões e formou delas esse Corpo admirável, maravilhoso,
incomparável, de doutrina, que se chama o seu Evange
lho?
Foi na oficina de Nazaré, a serrar, a aplainar e a
pregar tábuas?
Sim, porque Ele fechou a oficina e foi logo pregá-io
pela Galileia e Judeia.
Mas, se Jesus é Deus, embora tivesse reunido no seu
Evangelho, Código da sua religião, com exclusão de to
do o erro e contra-senso, tudo o que de verdadeiro, bom
e belo se encontra nas outras religiões, não teria plagia
do: teria construído com o que era seu.
A verdade, natural como sobrenatural, não vem do
homem: vem de Deus.
O homem não cria a verdade; encontra-a, conhece-a, por modo natural ou sobrenatural: pela razão ou pela
revelação.
O homem é tão criador da verdade, como dos seu*
elementos: as realidades objectivas, a sua inteligência e
conformidade com elas: ^Ventas est adãequatio rei et
intellectus».
Ora, o homem não é criador das coisas, nem da sua
inteligência, nem da conformidade da sua razão com elaO homem não pode obrigar a sua razão a aceitar
que a parte é maior que o todo.
O homem não cria, pois, a veerdade. A verdade vem
de Deus.
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Há em todas as religiões, pelo menos, um elemento
verdadeiro: é o seu elemento fundamental: Deus, a adoi^ção de Deus, o culto de Deus, a dependência do ho
mem e de todas as coisas dEle.
Neste sentido, podemos dizer que houve sempre, há
e há-de haver sempre uma só religião, como Deus é
um só.
As modalidades é que são diversas, e deve haver
uma só modalidade verdadeira: unidade de religião, uni
dade de culto, como é um só, por sua natureza, o ho
mem, o adorador; e um só, por sua natureza, posto que
pessoalmente trino, o Adorado: Deus.
Foi este o trabalho de Jesus Cristo, Filho de Deus:
reduzir todas as modalidades religiosas à unidade, reco
lhendo delas o que era seu, o que havia nelas de ver
dade e excluindo delas todo o erro, que viera do homem.
Elevou a religião ao supra-sumo da perfeição.
Tudo o que veio antes dEle de bom, de verdadeiro
e de belo, na ordem moral e religiosa, na sua religião,
no seu Evangelho, se encontra.
O Evangelho é, pois, a síntese divina da verdade,
bondade e beleza moral, que andavam dispersas por todas
as modalidades religiosas.
Jesus Cristo reuniu o que era seu e aperfeiçoou-o.
Não veio a destruir; veio a aperfeiçoar.
Ele próprio o declarou expressamente, dizendo: «Não
julgueis que vim destruir a lei, ou os profetas; não vim
a destruUlos, mas sim a darAhes cumprimento» (Mt. 5,

17>*
Portanto, toda a modalidade religiosa que tenha vin
do antes de Jesus Cristo ou vier depois, contrária ao
Evangelho, à religião cristã, católica, apostólica, romana,
é falsa.
Quaisquer que sejam, pois, as parecenças reais ou
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imaginadas, do Cristianismo com as antigas religiões ou
modalidades religiosas, não devem impressionarmos.
Às dúvidas próprias que nos venham, ou às objecções alheias que nos façam, responda o nosso espírito;
Sim?! Está bem.
A verdade vem de Deus. Jesus Cristo é Deus. Re
colheu o que era seu (P. R.).

X V il

A REDENÇÃO. ENTÃO DEUS CASTIGOU
O INOCENTE?
Não nos remiu Jesus Cristo e não expiou as
nossas culpas com sua pregação e exemplo?
Não. Semelhante ponto de vista é sustentado apenas por aqueles que negam a Divindade de Jesus Cristo.
É indubitável que Jesus Cristo fez ao mundo um
bem incomparável com sua doutrina e exemplo; mas a
doutrina católica quanto ao meio da expiação é inteira
mente diferente.
Jesus Cristo mereceu-nos a salvação com a sua mor
te de cruz. Aceitou-a voluntária, livre e humildemente
em obediência à vontade de seu iPai celeste, e por nos
so amor (Filip. 2, 6-9; I Cor. 15, 3; Gál. 1, 4; 2, 20;
Efés. 5, 25).
Ele tomou sobre Si Mesmo a dívida dos nossos pe
cados e satisfez por eles a Deus (2 Cor. 5, 2 1; Gál. 3.
! 3)Ele remiu-nos, libertando-nos do cativeiro do peca
do e comprando-nos a liberdade de filhos de Deus (Hebr.
9, 15 ; Tit. 2, 14; Gál. 4, 3 1 ; 5, 13 ) .
A doutrina católica da Redenção foi definida em
breves palavras pelo Concilio de Éfeso (Anath. X ) em
431 e pelo undécimo Concilio de Toledo em 675, falan-
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do do «Sacrifício de Cristo como Sacrifício expiatório ..
O Papa Eugênio IV, em 1441, declara no seu "Decretum pro Jacobttis» que uo mento do Mediador, Jesus
Cristo, Deus-Homem, cancelou o pecado e abnu o Céu .
O Concilio de Trento definiu que «o pecado originai
foi apagado pelos méritos de um único Mediador, N. S.
Jesus Cristo» (Sess. V, cân. 3) e que Ele é a causa me
ritória da nossa justificação e que satisfez por nós na cruz
a Deus-Pai (Sess. VI, c. 7; Denzinger: Enchmdion, n.
123, 286, 7 11, 790, 799).
A doutrina da Redenção é claramente indicada nos
Evangelhos, e especialmente nas Epístolas de S. Paulo.
S. Mateus diz-nos logo no princípio do seu Evan
gelho que o Nome de Jesus é símbolo da sua missão re
dentora: É chamado Jesus» «porque Ele salvará o seu
povo dos seus pecados» (Mt- 1, 2 1).
Jesus Cristo previu com absoluta certeza a sua mor
te e aceitou-a como parte essencial da sua divina missão.
Ele mesmo disse mais de uma vez: «O Filho do homem...
veio ...para dar a sua vida em redenção do mundo» (Mt.
20, 28; Mrc. 14, 24; 22, 20).
Este é o meu sangue do Novo Testamento, que ..erá derramado por muitos para remissão de pecados•• (Mt.
26, 28).
Jesus Cristo resume em poucas palavras no Evan
gelho de S. João todo o mistério da salvação. Diz:
«Assim amou Deus ao mundo que lhe deu o seu
Filho unigénito» (Jo. 3, 16).
Aceitou alegremente a sua vida de sofrimentos e a
sua morte como mandamento de seu Pai (]o. 14*
«Agora presentemente está turbada a minha alma. que direi eu?
Pai, livra*me desta hora?
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Mas para padecer nesta hora é que eu vim a ela»
(Io. 12, 27).
<'Meu Pai me ama, porque eu ponho a minha vida...
Ninguém a tira de mim; mas eu de mim mesmo a
ponho, e tenho poder de a pôr...
Este mandamento recebi de meu Pai» (Jo. 10, 17- 18 ).
«Não heiAde beber o cális que meu Pai me deu?»
(Jo. 18, 1 1 ) .
«Eu sou o bom pastor.
0 bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas» (Jo. 10, 1 1 ) .
E promete que desde a cruz «atrairá a Si todos os
homens» (Jo. 12, 32 ).
O próprio Jesus Cristo foi, pois, o primeiro a associar a nossa salvação com a sua morte e a ligar todo o
mistério da redenção com o facto de querer dar a sua
vida por nós, em remissão dos nossos pecados.
S. Paulo expõe esta doutrina mais difusamente, servindo-se das idéias de resgate, de sacrifício, de reconcu
liação e substituição satisfatória.
De resgate: «No Qual (em Jesus Cristo) nós te
mos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados»
(Efés. 1, 7; Coloss. 1, 14; Cfr. 1 Petr. 1, 1, 2, 18 -19 ;
Apc. 5, 4).
De sacrifício: «Assim como Cristo nos amou e se
entregou a Si Mesmo por nós, como Oferenda e Hóstia
a Deus» (Efés. 5, 2; Hebr. 9, 14-26; 10, 10 ).
«Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito
Santo Se ofereceu a Si Mesmo sem mácula a Deus, Umpará a nossa consciência das obras da m orte...?» (Hebr.
9, 14). «Fomos santificados pela Oferenda do Corpo de
Cristo, feita uma vez» (Hebr. 10, 10 ).
De reconciliação: «Reconciliou (com o Pai) todas as
coisas pelo sangue da sua cruz» (Coloss. 1, 20). «Agora,
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por Jesus Cristo, vós que noutro tempo estáveis longe,
hãveis avizinhado pelo sangue de Cnsto>> (Efés. 2,
13). «Sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho » (Rm. 5, 10).
tDe substituição satisfatória: «Aquele que não havia
conhecido pecado, (o Pai) O fez pecado por nós * (2

Cor. 5, 21 ) t isto é: O tratou como a Quem tomara sobre
Si os nossos pecados.
«Cristo remiu-nos da maldição da Leif feito Ele Mes
mo maldição por nósf porque está escrito: Maldito todo
aquele que é pendurado no lenhor> (Gál. 3, 13).

Isto é: tomou sobre Si a visível maldição da Lei Judaica, ou a crucifixão (Deut. 2 11 22-23), para nos bvrar
da real maldição do pecado.
«Fomos comprados por um grande preço > (1 Cor.
6t 20): Jesus Cristo, «que se deu a Si Mesmo para re
denção de todos» (1 Tim. 2t 6).
O sacrifício foi eficaz, porque nos libertou da escra
vidão do pecado (Rm. 6, 16-17; 7* 4* Cfr. 8, 34). de
Satã (Col. 2, 15; 2 Tim. 2, 26) e da morte (1 Cor.
15, 24-27; 2 Tim. 1, 10).
Todavia a redenção de Cristo não apagou de uma
vez para sempre a mácula de todo o pecado: providen
ciou acerca dos meios de nos tornar possível o seu per
dão.
Para o obter, é necessário: participar de sua reden
ção, «aproximarmos de Cristo» (Hebr. 7, 19): incorpo
raremos no Seu Corpo Místico, a Igreja Católica; juntar à
fé ás obras da caridade (Rm. 3» 25* ^ol.
23* 1 ^ or*
13, 13 ) ; e receber os sacramentos que Jesus Cristo ins
tituiu para nos perdoar os nossos pecados.
Ele Mesmo disse: «Quem não renascer da agua e
do Espírito Santo não entrará no reino de Deus» (Io. 3.
5)*

E quem perder a graça de Deus por culpa *ravet
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necessita de recorrer ao divino ministério que Ele instituíu para nos perdoar os nossos pecados: o tribunal da
penitência, a confissão sacramental (Jo. 20, 21 '2 3 ) .
A morte de Cristo é, sem dúvida, a origem de todas
as virtudes: da confiança na sua bondade (Rm. 8, 32 ),
do espírito de sacrifício (Col. i, 24), do amor de Deus
e dos nossos irmãos: o próximo (Rm. 5, 8; 2 Cor. 5, 14 ;
Gál. 2, 20; Fil. 2, 4-5; Ef. 4, 32 ).
O P. Prat diz: «O drama do calvário fala eloquentemente a todo o coração nobre.
Se Cristo morreu por nós, que Lhe não éramos na
da, quanto mais não devemos nós viver para Ele, que é
para nós tudo?
E se Cristo deu a sua vida por estranhos, quanto
mais não devemos nós dar a nossa por nossos irmãos?
Jesus dando-Se-nos a Si Mesmo, deseja que o seu
exemplo não seja perdido, estéril, mas fecundo: espera
triunfar assim do nosso egoísmo.
É uma das considerações que o Apóstolo acentua,
dizendo:
«O amor de Cristo nos constrange; fazendo este juíZo, que, se u)n morreu por todos, por consequência todos são mortos.
E Cristo morreu por todos, a fim de que também
os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para
Aquele que morreu e ressurgiu por eles» (2 Cor. 5, 14^
- í 5).
É evidente, portanto, que a redenção de Cristo, mor
rendo por nós, muito vale como exemplo, como lição e
encorajamento.
O grande erro de Abelard (e dos racionalistas mo
dernos, que negam a Divindade de Jesus Cristo) é crer
que a redenção se reduz simplesmente a uma manifesta-çio de amor» destinada a produzir em nós amor corres-pondente » (T he Theology of St. Paul, 2, 189).
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Foi Deus justo, punindo em seu Filho rnocente
os pecados dos homens?
Já vimos o ensino da Igreja Católica no tocante a
este assunto.
O .Pai celeste não viu nunca em seu Filho um pe
cador, ou um seu adversário, como disseram Bossuet e
Bourdaloue em seus rasgos oratórios; porque Cristo era
«santo, inocente, imaculado, segregado dos pecadores, e
mais elevado que os céus» (Hebr. 7, 26) e portanto «sem
necessidade de sofrer por Si Mesmo; sofreu unicamente
por nós, tomando sofre Si Mesmo o castigo devido aos
nossos pecados».
Na economia da salvação o pecador é que está obri
gado a satisfazer pessoalmente pelos seus pecados; e se
não pode, é condenado.
É evidente que o ofensor, o homem, não podia por
si mesmo satisfazer a Deus, o Ofendido, porque é finito,
e Deus, infinito.
Cristo não foi punido em vez do pecador, nem con
tra a sua vontade, como são punidos os pecadores.
Abraçou-se livremente, voluntariamente, com o cas
tigo do pecado para merecer-nos os meios de satisfazer
mos por ele.
A sua satisfação não foi um traspasse do castigo do
injusto para o Justo; foi, sim, um traspasse dos méritos
do Justo ao injusto.
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X V III

A SANTÍSSIMA VIRGEM. SUA MATER
NIDADE. SUA VIRGINDADE. SUA IMACULIDADE. SUA ASSUNÇÃO. SEU
CULTO
Por que honram tanto os católicos Maria, se
Ela não passou de uma mulher ordinária?
A Igreja Católica prestou sempre especial culto a Maria Santíssima, porque Deus A honrou sobre todas as suas
criaturas, elevando-A à mais alta dignidade que pode conferir-lhes: a Maternidade divina.
A Bíblia diz que Jesus Cristo A honrou, vivendo
com Ela em Nazaré até à idade de 30 anos, em que ini
ciou o seu público ministério; e que ainda na cruz Lhe
mostrou o seu amor, confiando-A ao filial cuidado do
seu discípulo muito amado, S. João (Jo. 19, 26).
Não pude nunca compreender como haja homens
inteligentes que julguem engrandecer o Filho de Deus,
diminuindo a Mãe de Deus.
Não se ganha a simpatia de um filho, desprezando,
ou tendo em menos, sua mãe.
Como pode alguém chamar a Maria «mulher ordi
nária», e gloriar-se, ao mesmo tempo, de ler e reler a
Bíblia?
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Elegería Deus uma «mulher ordinária» para Mie do
Seu Unigénito, havendo no mundo milhões e milhões
de mulheres?
Isaías fala dela centenares de anos antes (Is. 7„ 14).
Deus envia do Céu um embaixador especial a onunciar-Lhe sua supereminente dignidade (Lc. 1, 26), e outro a confortar José nas suas dúvidas (Mt. 1. 20).
O Anjo e Santa Isabel chamam-Lhe bendita entre
todas as mulheres» (Lc. 1, 28. 43); e sua mesma profe
cia: «E desde agora todas as gerações me chamarão *òcm-aventurada» (Lc. i, 48), o que se está cumprindo 2 le
tra pelos cristãos do mundo inteiro.
Perante isto e o mais que for mister responder a
outros arguentes, poderá continuar a dizer: Maria foi uma
mulher ordinária?

Por que chamam os católicos à Virgem Maria
Mãe de Deus, em vez de lhe chamarem Mãe de
Jesus? Pode uma simples criatura humana ser Mãe
de Deus eterno?
A razão é muito simples: é porque a Bíblia Sagra
da em muitas de suas páginas lhe chama claramente Mãe
de Deus.
O anjo Gabriel assim lhe falou: «Conceberás no teu
ventre e darás à luz um filho, e pôrdhe^ás o nome áe
Jesus...
O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra* E por issq o
Santo que há'de nascer de ti, será chamado Ftlho de
Deus» (Lc. 1, 3 1'3 5 ).
Santa Isabel saudou Maria com estas palavras: «Don
de a mim esta dita, que venha visitar'me a que é Mãe
do meu Senhor?» (Lc. 1. 43)

19 6

CAIXA DE PERGUNTAS

S. Paulo diz que «Deus enviou o seu Filho, feito
de m ulher» (Gál. 4, 4; Cfr. Rm. i, 3 ).
O «Credo dos Apóstolos» professa: «E em Jesus Cris
to, Seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem »..
O Concilio de Éfeso ( 4 3 1) declarou que esta ver
dade tinha sido revelada por Deus, e excomungou Nestório, que a negava.
Os acatólicos fazem de Maria simplesmente Mãe de
Jesus, e não Mãe de Deus, porque não aceitam a verda
deira doutrina da Incarnação, por exemplo: que há em
Jesus Cristo duas naturezas, — a divina e a humana — ,
numa só Pessoa divina.
Jesus não era uma Pessoa humana; era uma Pessoa
divina, a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, que
assumira a natureza humana no ventre da Virgem Maria.
Ela era pois Mãe da segunda Pessoa da Santíssima
Trindade e portanto Mãe de Deus.
As nossas mães não se chamam simplesmente mães
de nossos corpos pelo facto de não conceberem a nossa
alma.
A alma é directamente criada por Deus; mas como
está unida com o nosso corpo e constitui com ele uma
pessoa humana, nossas mães são simplesmente nossas
mães.
Assim também, a Virgem Maria não é chamada Mãe
da natureza humana de Cristo, mas simplesmente Mãe
de Deus, porque a Natureza Divina do Verlao, «ab aeterno» gerado pelo Pai, está unida com a natureza hu
mana na Pessoa Divina de Jesus Cristo.
Muitos protestantes ignoram que Lutero e Calvino
não negaram o dogma da Divina Maternidade de Maria.
Lutero escreveu: «Não há honra, nem beatitude, que
se aproxime sequer, por sua elevação, da incomparável
prerrogativa, superior a todas as outras, de ser a única
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pessoa humana que teve um Filho em comum com o Pai
celeste» (Deutsche Schriften, 14, 250).
E Calvino: «Nao podemos reconhecer as bênçãos
que nos trouxe Jesus, sem reconhecer ao mesmo tempo
quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria, ao
escolhê-la para Mãe de Deus» (Comm. sur VHarm.
Evang., 20) ♦

Não falou Jesus Cristo com severidade à Vir
gem, nas «Bodas de Cana, quando lhe disse: «Mu
lher, que tenho eu contigo?» (Jo. 2, 4)
A versão católica é mais exacta: «Mulher, que me
vai a mim e a ti nisso?»

O P. Lagrange diz que os árabes da Palestina usam
desta mesma expressão «Que a ti?» com duas significa
ções diferentes.
Umas vezes significa: «Cuida de ti; atende aos teus
negócios».
Outras vezes, se é acompanhada de um sorriso, i gnifica: «Não te aflijas, que tudo terminará bem».
Certamente com esta segunda significação a empre
garia então Jesus Cristo, como o indica o milagre que
pouco depois operou; convertendo a água em delicioso
vinho.
O emprego da palavra «Mulher», em vez de «Mãe-,
também não significa desrespeito ou aspereza, como que
para indicar a infinita distância que mediava entre Ela.
simples criatura, e Ele, Filho de Deus.
Semelhante interpretação não é admissível, porque
não é verdadeira.
Era simplesmente um modo solene de alguém se
dirigir às senhoras, por isso vemos que Jesus Cristo usou
novamente dele na hora mais solene de sua vida: mo
ribundo na cruz (Jo. 19, 26).
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Alguns comentadores protestantes, como: Westcott,
Bloomfield, Ellicott, Alford, Trench, admitem que o Se
nhor não falou com aspereza a sua Mãe nesta passagem.
Trench escreve: «É verdade que não há severidade,
nem aspereza alguma, na palavra «M ulher» com que Je
sus Cristo se dirigiu a sua Mãe, por mais que soe assim
a muitos ouvidos ingleses.
Atenda-se a que foi esta precisamente a palavra que
o Senhor escolheu nos momentos mais ternos e mais so
lenes de sua vida, os últimos momentos: «Mulher, eis
aí 0 teu filho».
Não há neste vocábulo severidade alguma; há sim,
ao contrário, certa solenidade; e deve havê-la, quando se
sente em verdade a dignidade da mulher.
O mesmo se diga da expressão: «Mulher, que tenho
eu contigo?»...
Estas palavras parecem-nos revestidas de certa seve
ridade.
Se de facto a houve, Jesus Cristo envolveu-a certa
mente em tom de voz, que mitigou toda a dureza ex
terior da frase, pois vemos que logo a seguir acedeu de
bom grado ao pedido de sua Mãe, a que aparentemente
se recusara» (On Miracles, Ser. 1) .

Não mostrou Jesus Cristo pouco apreço por
sua Mãe, quando, pregando, uma mulher, levan
tando a voz do meio do povo, lhe disse: «Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos a
que foste criado». Mas ele respondeu: «Antes bemaventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus,
e a põem por obra»? (Lc. 1 1 , 2 7 -2 8 )
Não.
O P. Ryder, respondendo a esta objecção, diz: «Não
se irata aqui de comparação de pessoas, mas de paren-
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tescos, e que pode suceder muito bem, como no caso
presente, que os dois parentescos culminem a perfeição
numa mesma pessoa*
De facto, Maria foi «Serva do Senhor, (Lc. i t 38)
e sua Mãe e «conservava todas as coisas, conferindo lá
no fundo do seu coração umas com as outras» (Lc. 2, 19).
Se alguém supõe que as palavras de Cristo ^antes
bem-aventurados...» condenam o culto de sua Mie, de
ve supor também que condenam o culto de Si Mesmo,
pois a mulher do povo só a exaltou a Ela por motivo
dEle.
Sem dúvida, Jesus Cristo quis desviar o pensamento
dos ouvintes das grandezas sensíveis, Suas e de Sua Mãe.
para que de preferência se fixassem em Suas verdadeiras
grandezas, que eram invisíveis: Ele Filho de Deus; Ela
Mãe de Deus*

Semelhantemente procedeu, quando disse: Por que
me chamas bom a mim? Bom só Deus o é» (Mt. 19, 17).

Jesus Cristo não enjeitou Sua Mãe, quando dis
se: «Minha Mãe e Meus irmãos são aqueles que
ouvem a palavra de Deus e a põem por obra?» (Lc.
8, 2 1 ; Mt. 12, 46-50)
De maneira alguma.
Jesus Cristo simplesmente aproveitou a presença de
Sua Mãe e de Seus primos para ensinar ao povo a neces
sidade de guardar a palavra de Deus, como o fizera 2
Santíssima Virgem (Lc. 1, 38, 45), e de nos desapegar
mos de nossos parentes, ainda mesmo os mais chegados,
por amor de Deus.
Tertuliano comenta assim esta passagem:
«Era mister, que Jesus Cristo cumprisse tudo o que
nos mandava fazer.
Muito de estranhar seria que, mandando-nos Ele
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que antepuséssemos a palavra de Deus ao pai, à m ie e
aos irmãos, suspendesse a pregação da palavra de Deus,
apenas Lhe participaram que sua Mãe e seus irmãos O
procuravam.
Jesus Cristo enjeitou pois aqui os seus pais no mesmo sentido em que nos mandou que enjeitássemos os
nossos: por amor de Deus» (De Carne Christi, 7).
Santo Ambrósio escreve:
«A mente de Jesus Cristo não foi repelir as atenções
devidas a Sua Mãe, pois Ele mesmo diz «que o que de
sonra seu pai e sua mãe é réu de morte»; mas quis dai-'
-nos a entender que era mais importante atender aos ne
gócios de Seu Pai, do que entreter-se a dar provas de
afecto a Sua 'Mãe.
Não enjeitou aqui Sua Mãe, como insidiosamente
disseram alguns, hereges; mas nem sequer A desconheceu
desde a Cruz» (In Luc. 8, 20).

Como dizem os católicos que Maria foi sempre
virgem, se a Bíblia fala muitas vezes dos irmãos
de Jesus? (Mt. 12 , 4 6 -5 0 ; Mrc. 3, 3 1 - 3 5 ; Lc. 8,
1 9 -2 1 ; Jo. 7 , 3 - 1 0 ; A ct. 1, 14)
O dogma da Virgindade de Maria foi definido pelo
V Concilio ecumênico de Constantinopla, celebrado em
553, no Pontificado do Papa Virgílio, e mais tarde pelo
Concilio de Latrão, reunido pelo Papa Martinho I, em
640.
Este dogma foi unânimemente admitido, desde o
princípio, pelos Santos Padres, e vem explicitamente ex
presso no Antigo e Novo Testamento.
O Profeta Isaías predisse que Jesus nascería de Mãe
virgem: «Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um
filho, e será chamado 0 seu nome Emanuel» (Is. 7, 14^*
A palavra «almah» empregada pelo Profeta para sí'
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gnificar «virgem» teve sempre a mesma significação no
Antigo Testamento (Gén. 24, 43; Êxod. 2, 4; Cant. 1.
2; 6, 7; Sim. 67, 26? Prov. 30, 19).
Os judeus na sua versão «Os Setenta» (286-246 B.
C.) trasladaram «almah» por «parthenos», termo grego
que significa «virgem nunca violada».
O Novo Testamento fala nos Evangelhos de S. Ma
teus e S. Lucas da Virgindade de Maria.
Em S. Mateus: «José, filho de David, não temas re
ceber Maria, tua mulher; porque o que nela se gerou, é~
obra do Espírito Santo» (Mt. 1, 20).
Em S. Lucas: «Foi enviado por Deus o anjo Ga~
briel... a uma virgem desposada com um varão que ie
chamava José, da casa de David, e o nome da virgem
era Maria» (Lc. 1, 26-27).

Os Santos Padres dos primeiros quatro séculos to
dos falaram da Virgindade de Maria: S. Justino Mártir
(Apol., 31, 46; Dial. cum Tryp., 85), Aristides (Apolog.), Santo Ireneu (A dv. Haer., 5, 19), Orígenes (Ham.
7 in Lucam), Santo Hilário (In Mt. 1, 3), Santo Epifânio (A dv. Haer, 78, 1-7), S. Jerónimo (Advu Helv.).
Alguns Santos Padres, como: Santo Epifâmo (Adv.
Haer. 88, 7), S. Gregório Niceno (In Christ. Ress. 2) e
S. Cirilo de Alexandria (In Joan, 7. 5) dizem que os
irmãos do Senhor» eram filhos de S. José por outro ma
trimônio; mas a grande maioria, com S. Jerónimo, sus
tenta que eram primos de Jesus.
Os Santos Padres apresentam quatro razões para de
monstrar que os ditos «irmãos de Jesus» não eram filhos
de Maria:
Maria confessa a sua virgindade ao anjo Gabriel:
«Como se fará isso, pois eu não conheço varão?»

(Lc. 1, 34)Se Maria tivesse mais filhos, como chamariam os ju-
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deus enfaticamente a Jesus: «0 filho de Maria?» (Mrc.
6f 3 ) ‘
E por que não chamaram nunca a Maria «mãe dos
irmãos do Senhor?»
Os Evangelhos dão a entender que «os irmãos do
Senhor» eram mais velhos do que Ele; que invejavam
a sua popularidade; que o criticavam e Lhe davam conselhos; que O quiseram prender, supondo-0 louco (Mrc.
6, 4; Jo. 7, 1; Mrc. 3, 3 1 ) .
Se Maria tivesse outros filhos, por que confiaria Jesus Sua Mãe a S. João, ao morrer na cruz? (Jo. 19, 26-27)•
Eis as quatro razões apresentadas pelos Santos Pa
dres.
Não conheceremos nunca ao certo o parentesco que
havia entre os quatro irmãos: Tiago, José, Simão e Judas.
Será também sempre duvidoso, se Mana de Clopas
(Cléofis) era esposa ou irmã de Clopas.
Em qualquer dos casos, porém, Tiago e José, seus
filhos, eram primos de Jesus, ou por parte da mãe, ou
por parte do pai.
Será, ainda, igualmente sempre duvidoso, se Tiago,
dito 0 Irmão do Senhor, é o Apóstolo Tiago, filho de
Alfeu, e se este Alfeu é Clopas (Alfeu Clopas), irmão de
S. José.
Se estas hipóteses são verdadeiras, — e nós pensa
mos que o são — , Judas era primo de Jesus, pelo lado
do pai e da mãe.
A palavra «irmão» em si mesma nada prova, por
que entre os judeus tinha um sentido muito amplo.
É empregada no Antigo Testamento para significar
parentes em geral (Job 19, 13 -14 ), sobrinhos (Gén.
13, 8; 24, 15 ; 29, 15 ) , primos afastados (Lev. 10, 4) e
primos direitos (1 Par. 23, 2 1-2 2 ).
Acresce ainda que não há palavra em hebraico, nem
em Aramaico, que signifique «pnm o», vendo-se por isso
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os escritores do Antigo Testamento forçados a empre
gar o vocábulo ((A H », «irmão» para indicar os diferen
tes graus de parentesco*
Por exemplo: Jacob, falando a sua prima Raquel
chama-se a si mesmo «irmão de seu pa\», em vez de lhe
dizer que era filho da irmã de seu pai. filho de Rebeca (Gén. 29t 12-13).
Era o único caminho a seguir para lhe manifestar o
seu real parentesco.
Portanto é certo quet se Jesus tinha primos, especial
mente se eram entre si irmãos» filhos da mesma mãe. r.a
língua aramaica tinham necessariamente de ser chama
dos <<irmãos de Jesus», à falta do termo (primos .

Não foi o dogma católico da Virgindade de
Maria importado do paganismo? Não nasceram to
dos os deuses de mães virgens: Mitra da Pérsia»
Adónis da Síria, Osíris do Egipto e Crisna da índia?
Não. Ainda que algumas vezes haja traços de seme
lhança entre o Cristianismo e as várias religiões pagãs»
não se dá isso com a Virgindade de Maria.
O racionalista Harnack escreve:
«A conjectura de Usener de que a ideia da virgin
dade de Maria é um mito pagão» recebido pelos cristãos,
é inteiramente contradito pelo desenvolvimento da tra
dição cristã» (History of Dogma, 1, 100).
Antes de mais nada, Mitra nem sequer teve mãe
humana: era invariavelmente considerado «filho de uma
rocha», representada por uma pedra cómca que figurava
a abóbeda celeste» onde apareceu a primeira vez o deus
da luz.
Adónis, ou Tamuz (Ezeq., 8. 14). era um semi-deus
que representava a luz do sol.

204

CAIXA D E PERGUNTAS

Vários mitos o fazem filho de Ciniras, de Fênix, e
do Rei Teias da Assíria e de sua filha Mirra.
Osíris era filho, ou de «Seb», Terra, e de «N uit»,
Firmamento, ou do coração do «Atum», que foi o pri
meiro dos deuses e o primeiro dos homens.
Crisna, o mais popular entre os avatares ou incarnações de Visnu, não nasceu de mãe virgem, pois a mãe
deste deus preto, antes dele nascer, tinha já dado muitos
filhos a seu marido Vasudeva.
As lendas que o fazem semelhante a Jesus Cristo
foram extractadas de documentos posteriores muitos sé
culos ao Cristianismo, aos Evangelhos (Trisdall: Mystic
Christs, 27).
Os antigos mitos pagãos foram tomados da natureza
e representam a sucessão do dia e da noite, das várias
estações do ano, o mistério da vida e sua transmissão
de criatura a criatura.
Não são datados, nem localizados, e pertencem ge
ralmente a períodos vagos e imaginados, anteriores à
aparição do homem sobre a terra.
Mas o que se conta de Jesus Cristo, — desde o seu
Nascimento até à sua Ascensão ao Céu, — tem todas as
características, não de mito, mas de história.
Lugares, datas, pessoas, contemporâneos, sucessos,
tudo especificado, tudo não entretecido com a textura da
história universal, que ela não pode prescindir dos fac
tos da vida de Jesus Cristo, contados pelo Evangelho.
— Pode dizer-se que Jesus Cristo é o ponto cen
tral da história; o Grande Facto que enche toda a his
tória.
A história antiga: o mundo girou em volta da Ideia
Messiânica: O Messias virá...
A história moderna: o mundo gira em volta da Ideia
Cristã: O Messias já veio.
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E desde que veio, ou se é pró Cristo, ou contra
Cristo.
Eis a história nas suas linhas mais amplas e mais
fundas.
O mais é superfície; o mais são incidências.
Ele é a «Clavis David»; é a Chave. Sem Ele não se
entra no labirinto da história (P. R.).
Como diz Martindale:
«Que os Evangelistas adaptassem conscientemente
os mitos pagãos às suas narrações evangélicas é uma su
posição grotesca, que a erudição, que se preza, não acei
ta; para inconsciente e historicamente as deformar, min
guava-lhes o tempo, pois os factos por eles narrados, ad
mitida a data em que os redigiram, eram recentes * (The
Virgin Birth, 30).

As palavras «Antes de coabitarem» (Mt. I,
18), e «Ele não a conheceu até que deu à luz o Seu
primogênito» (Mt. 1, 25), não provam que o ma
trimônio de Maria e José foi mais tarde realmente
consumado?
Estas palavras não provam nada disso.
Esta objecção contra a Virgindade de Maria não é
nova.
Já foi proposta por Elvídio no século IV, e magistralmente resolvida por S. Jerónimo.
Citou o Santo, na sua resposta, muitas passagens bí
blicas que provam que as palavras «antes» e «até que »
não implicam a realização posterior do facto a que se re
ferem.
«Noé abriu a janela, que tinha feito na arca. e sob
tou um corvo, 0 qual saiu e não tornou mais até que a\
águasy que estavam sobre a terra se seca ra m (Gen. ♦

6-7).
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Isto é: o corvo não voltou.
Outro exemplo:
><E nenhum homem tem sabido até hoje o lugar da
sua sepultura>' (Deut. 34, 6).
Isto é: nunca se descobriu onde Moisés foi sepul
tado.

Estas palavras: «Eia deu à luz o seu filho pri
mogênito» (Mt. 1, 25) não provam que, ao menos,
teve mais um?
De modo algum. A Lei Mosaica chamava ao primei
ro filho que nascia «primogênito» (Êxod. 34, 19-20),
ainda que a mãe não tivesse mais nenhum.
É evidente que a mãe que morre do primeiro parto
não pode ter mais filhos; todavia era costume judaico
chamar «primogênito» ao fruto dele.
— Fora da questão?...
Na ordem natural foi assim: Maria teve um só Fi
lho: Jesus, Filho de Deus.
N a ordem sobrenatural, não: Maria tem tido, tem, l
terá milhões e milhões de filhos: são todos os cristãos,
sem distinção de cor, nem de raça, nem de língua.
Irmãos de Cristo, filhos do Pai celestial, somos fi
lhos de Maria.
Foi uma das mais belas disposições do Testamento
do Divino Salvador.
No alto do Calvário, nos braços da cruz, já moribun
do, olhando para Maria, Sua Mãe, e olhando para João,
Seu Discípulo amado, que representava a Igreja de todos
os séculos, disse-lhe a Ela: «Eis aí 0 teu filho»; e a ele:
«Eis aí a tua Mãe» (Jo. 19, 26-27).
E Ela ficou sendo nossa Mãe, com todos os direitos
e deveres da maternidade da graça; e nós, seus filhos.
Bendita Mãe! Felizes filhos! (P. R .).
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Podem os católicos provar, peta Bíblia, que Ma
ria foi concebida miraculosamente? A Imaculidade
de Maria não contraria a doutrina da Bíblia, que
declara que todos morrem em Adão? (I Cor. 15,
Rm. 6, 1 2 ) . Não é doutrina nova, proclamada
a primeira vez pela Igreja Católica em 1854?

22;

Os católicos não creem que Maria foi miraculosa
mente concebida.
Seu Filho é que foi concebido e nasceu miraculosa
mente de Mãe virgem; Ela, não: Ela teve realmente pai
e mãe: S. Joaquim e Santa Ana.
O que a doutrina católica ensina é que Mana foi
santificada pela graça de Deus desde o primeiro instante
em que a sua alma benditíssima foi infundida no seu
corpo; de modo que nunca esteve privada da graça santificante de que o pecado de Adão esbulhou todas outras
criaturas humanas.
A sua alma nunca foi desagradável a Deus, porque
nunca esteve um só momento em pecado original.
A 8 de Dezembro de 1854, o Papa Pio IX definiu
que «a doutrina, segundo a qual a Bem-aventurada Vir
gem Maria foi, desde o primeiro instante de sua concei
ção, por graça e especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, em vista dos merecimentos de Jesus Cnsto, Sal
vador do gênero humano, preservada e isenta de toda a
mácula do pecado original, é revelada por Deus, e que
por conseguinte deve ser firme e constantemente cnda
por todos os fiéis» (Bula: Ineffabilis Deus).
Os racionalistas e seitas de consciência mais larga
negam este dogma, porque negam a existência do pecado
original; os protestantes ortodoxos negam-no, porque é
errônea a noção que têm dele, do pecado original.
O Cardeal Newman escreve:
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«A nossa doutrina do pecado original não é a mesma
dos protestantes.
O pecado original entre nós não pode chamar-se pe
cado, no mero e ordinário sentido da palavra; é um ter
mo com que denotamos o pecado de Adão como nos foi
transmitido, ou o estado a que o pecado de Adão redu
ziu os seus filhos; mas os protestantes consideram-no
quase no sentido do pecado actual.
Para nós, como para todos os Santos Padres, o pe
cado original é uma simples negação; uma privação io
estado sobrenatural; para os protestantes é algo positivo.
É uma espécie de enfermidade que muda toda a na
tureza; é um veneno activo que corrompe a alma, infeccionando os seus elementos primários e desorganizando-a.
Imaginam, portanto, que atribuímos à Santíssima
Virgem uma natureza diferente da de seus pais e de
Adão decaído.
Não é isto, porém, o que nós dizemos: dizemos, sim,
que Maria morreu em Adão, como todos os demais; que
foi incluída na sentença contra Adão; que contraiu a dí
vida, como nós; mas que, em atenção aos méritos do
futuro Redentor, Deus Lhe perdoou a dívida antecipa
damente; que também se não cumpriu nEla a sentença
geral, exceptuada a morte, pois Maria também morreu.
Negamos, porém, que tenha contraído pecado origi
nal; pois, como fica dito, pecado original é a negação,
a privação da graça sobrenatural e imerecida de que no
acto criador Adão e Eva saíram enriquecidos das mãos
de Deus, — privação e consequências da privação.
Maria não mereceu a restituição desta graça origi
nal, como nossos primeiros pais a não tinham merecido
ao recebê-la: mas Deus, em sua infinita bondade e mi
sericórdia, Lha concedeu no momento primeiro de sua
existência, de modo que nunca incorreu na maldição do
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pecado original, que consiste na perda dessa graça., (Dif*
ficulties of Anglicans, 2, 48-49).

É verdade que a Bíblia não fala expressamente des
ta doutrina; mas Pio IX cita duas passagens das quais
se pode inferir, se as considerarmos à luz da^radição ca
tólica.
São as seguintes: «Eu porei inimizades entre ti e z
mulher, entre a tua posteridade e a sua. Ela te pisará a
cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar,, (Gén. 3,

15)«Deus te salve, cheia de graça; o Senhor é contigo;
bendita és tu entre as mulheres» (Lc. 1, 28).

Jesus Cristo e sua Mãe são-nos presentados como
inimigos de Satã e do pecado*
Jesus Cristo absolutamente sem pecado, por ser Fi
lho de Deus; Maria também sem pecado, ou cheia de
graça, por doação ou prerrogativa especial de Deus, por
ser Sua Mãe.
A Santíssima Virgem ocupa uma posição única, por
sua dignidade e preeminência, nos escritos dos Santos
Padres; tributam-Lhe tais louvores; dizem dEía tais ex
celências e grandezas, que seriam incríveis ou exagera
das, se Ela tivesse sido concebida como qualquer outra
criatura em pecado original,
Tudo o que insistentemente dizem de sua pureza e
de sua posição, como segunda Eva, implica isenção de
todo o pecado.
Santo Ireneu (140-205) escreve:
«Assim como Eva, por sua desobediência, foi causa
da sua própria morte e da morte de toda a humana ra
ça; assim Maria, Mãe do Homem predestinado, e sendo
virgem, por sua obediência, foi causa da sua própria sal
vação e a causa da salvação de todo o gênero humano»'
(A d v. Haer. 3, 22).
Idéias semelhantes podem ler-se em S. Justino Mar-
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tir, Tertuliano, S. Cirilo de Jerusalém, S. Efrém da Síria,
S. Epifâmo, S. Jerónimo e outros citados pelo Cardeal
Newman na sua carta ao Dr. Pusey ((C fr. Harper: The
lmmaculate Conception, 4 3'59 ).
Entre todos os testemunhos que podiam citar-se,
escolhemos este de Santo Efrém (306-373), em cujas pa
lavras se proclama clarissimamente a conceição imacu
lada:
-Ela foi inocente como Eva antes da queda, Virgem
inteiramente estranha a toda a mácula de pecado; mais
santa que os serafins; a fonte selada do Espírito Santo;
semente pura de Deus; sempre intacta e imaculada em
seu corpo e em sua alma- (Carmina Nisibena, — desco
berta e publicada em 1866).

Como afirmam os católicos que a Virgem nun
ca pecou, se a Bíblia d iz: «Se dissermos que esta
mos sem pecado, nós mesmos nos enganamos, e
não há verdade em nós?» (1 Jo. 1, 8)
Os católicos crêem que a Santíssima Virgem fm
isenta de toda a culpa actual, porque a divina tradição,
confirmada pelo Concilio de Trento, assim o ensina.
Santo Agostinho escreve:
«Ao discutir a questão do pecado, devemos exceptuar a Virgem Maria, sobre a Qual não permito se dis
cuta, pela honra que se deve a Nosso Senhor, e porque
não sabemos a superabundância de graça que Deus Lhe
concedeu para que em todo o momento se pudesse so
brepor ao pecado*- (D e N atura et Gratia, 36).
O Concilio de Trento definiu: «Se alguém disser
que o homem, uma vez santificado, pode evitar todos
os pecados, mesmo veniais, durante toda a vida, como
ensina a Igreja fez a Virgem Santíssima, por especial
privilégio de Deus, seja anátema» (Sess. 6, cân. 2 3).
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Há alguma prova, bíblica ou histórica, da «As
censão» de Maria ao Céu? A «Assunção» é dogma
de fé?
Antes de tudo, deve ter-se presente a diferença en
tre «Ascensão» e «Assunção».
A «Ascensão» é o dogma de fé católica de que jesus Cristo, 40 dias depois de sua «Ressurreição, subiu
ao Céu em corpo e alma, por seu mesmo poder e virtude •.
A <(Assunção« é a comum crença católica de que
Maria Santíssima foi levada ao Céu em corpo e alma pelo
infinito poder de Deus.
Não é ainda dogma de fé definido pela Igreja; mas
é tão universalmente aceita pelos fiéis, desde o século Vi.
que nenhum católico a pode negar sem temeridade.
Não se pode provar, nem pela Bíblia, nem pela his
tória; os argumentos teológicos, porém, que a confirmam,
superabundam, e neles se basearam muitos Bispos ao pe
direm à Santa Sé a definição dogmática desta crença.
Há quem estranhe que os Santos Padres dos pri
meiros cinco séculos a não mencionassem. Mas. como
diz Santo Agostinho:
((Há muitas coisas que a Igreja universal mantém e
que razoavelmente cremos foram pregadas pelos Após
tolos, mas que não foram consignadas nos livros> (De
BapU 5t 23).
Podemos conjecturar as razões deste silêncio.
Talvez receassem que certos hereges, como os Valentinianos, viessem a citar esta doutrina para compro
var os seus erros relativos ao Corpo de Cristo.

Talvez achassem prudente não intensificar então o
culto de Maria, por temerem, à falta de verdadeira compreensão das coisas, concorrer para afervorar a idolatria,
reinante naqueles tempos.
Em suma, como então os controversistas lutavam a
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braço partido em defesa dos dogmas da Trindade e Incarnação, talvez se lhes aventasse mais prudente deixar
em silêncio as doutrinas menos importantes, por um lado, e, por outro, que facilmente se deduziríam das pri
meiras.
Certamente a nossa própria razão não acha bem que
o corpo da imaculada Mãe de Deus experimentasse a cor
rupção do sepulcro; acha, sim, bem que Ela participasse
do triunfo de seu Filho, ressuscitando como Ele, e como
Ele e por Ele fosse elevada ao Céu.
Kellner diz que a festa da «Assunção» era celebra
da no Oriente para além do século V I; que já era cele
brada pelas seitas heréticas que se separaram de Roma
no século V, como os Monofisitas, Nestorianos, Armê
nios e Etíopes (T h e Christian Festivais, 237).
O mais antigo escritor do Ocidente, S. Gregório de
Túrones (593) escreve: «O Senhor tomou o santíssimo
corpo da Virgem e o levou ao Céu, onde reunido com
sua alma, goza agora com os eleitos da bem-aventurança sem fim» (D e Gloria Mart., 1, 109).
«Uma doutrina — , escreve Renaudin — , universal
mente admitida durante mais de 13 séculos não pode
deixar de ter sua origem nalguma revelação especial de
nosso Senhor aos seus Apóstolos» (La Doctrine de l'Assumption).

Estão os católicos obrigados a crer em todas as
legendas correntes na Idade-M édia acerca da V ir
gem? A devoção medieval à Virgem não favoreceu
a superstição contrária e nociva à mediação única
de Cristo? Não são inexactas, e até blasfemas, al
gumas expressões usadas por escritores católicos,
ao falarem de M aria? Que pensar das «Glórias de
M aria?»
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Os católicos não estão obrigados a crer nas legen
das dos Santos*
A Igreja Católica é sempre muito escrupulosa em
examinar os milagres atribuídos aos Santos, antes de os
sancionar e dar como tais. Só o faz perante a evidência
(Macken: The Canomzation of Samts; Delehaye: The
Legends of Saints).
Se o meu arguente deseja saber o escrúpulo dos sá
bios católicos na selecção dos verdadeiros dos falsos mi
lagres, leia a «Vida dos Santos» pelos Bolandistas, obra
crítica de sábios de renome, aparecida vai já em três sé
culos (Delehaye: The Work of the Bollandists).
Alguns incrédulos atribuíram à devoção medieva à
Virgem o respeito que então se tinha pela mulher, e
que não teria existido sem ela.
Lecky escreve: «O mundo é governado por ideais,
e rara vez, ou nunca, houve ideal que exercesse mais sa
lutar influência que o conceito medie vo da Virgem
(Rationalism in Europe, 3, 234).
Noutra obra diz: «A meu ver, não se pode duvidir
de que a devoção dos católicos à Virgem muito tem elevado e purificado o ideal da mulher e concorrido para
suavizar as maneiras e costumes dos homens^ (History
of European Morais, 2, 389).
À boa mente admitimos que, quem interpreta falsa
mente as fervorosas expressões de devoção de alguns es
critores católicos, poderá encontrar em seus livros here
sias ou blasfêmias; mas isso é honesto?
Quando Blackstone diz, nos seus comentários, ^quc
o rei nada pode fazer que não seja direito», ou ^que c
rei não morre nunca», ou «que o rei é a fonte da jus
tiça» (Commentaries, 1, Cap. 7, 246, 249, 270),
o chamará por isso herege ou blasfemo, acoiman o-o e
atribuir impecabilidade ou imortalidade ao rei de Ing aterra?
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Um católico inteligente distingue sempre a lingua
gem de devoção da linguagem dogmática, e interpreta
instintivamente a expressão exagerada de algum piedoso
escritor latino à luz das palavras do «credo», do «catecismo» ou de algum «manual de teologia».
Santo Afonso, por exemplo, escreveu as suas «G/órias de M ana» para o povo simples, sem instrução, mis
de imaginação viva, do sul de Itália.
O meu caro arguente pode rejeitar as legendas que
lhe aprouver, mas não a doutrina relativa à Bem-aventura
da Virgem Maria, que toda é católica do princípio ao fim.
Deixe-me citar-lhe uma ou outra passagem.
«Ninguém nega que Jesus Cristo é o único Media
dor de justiça, o único que com seus méritos nos recon
cilia com Deus...»
«Erro sério seria crer que Deus não pode conceder-nos suas graças senão por intercessão de Maria...»
«Confessamos que Deus é a única fonte do bem,
e que Maria é uma simples criatura.
Tudo o que Ela é o deve à graça de Deus».
As expressões de quem ardentemente ama nem sem
pre são literalmente verdadeiras, porque o ardor do senti
mento dilata, produz muitas vezes exagero na linguagem.
Mas sendo assim, haveis de exigir do amante que
fale em termos próprios e precisos à sua amada?
Não é isto mesmo que sucede às expressões amoro
sas dos Santos para com Deus?

Não adoram os católicos a Virgem Maria, e não
A consideram presente em toda a parte, pois em
toda a parte Lhe dirigem as suas orações, crendo que
Ela os vê e os ouve?
Os católicos não adoram senão um só Deus, em três
pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
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Amam, veneram e reverenciam a Virgem Mar.a,
porque Deus A honrou sobre todas as suas criaturas, elegendo-A para Mãe do Seu Filho unigénito.
Santo Epifânio confutou no século IV os Colírianos,
única seita, segundo a história, que prestava honras divi
nas a Maria.
Escreveu: «Nós não adoramos os saiuos...
Honramos Maria, mas só adoramos o Pai. o Filho
e o Espírito Santo» ( A d v. C o ll y r i d 29).
Só Deus é omnipresente.
O poder Maria conhecer as nossas particulares neces
sidades e remediá-las, despachando benignamente as nos
sas orações, não implica omnipresença.
Implica-a tanto, como implica a nossa o aceder aos
desejos de um nosso amigo, que se encontre a milhares
de léguas longe de nós.
Quando Eliseu viu a emboscada que preparavam pa
ra o rei de Israel, estava ele então necessariamente na
Síria? (4 Reis 6, 9).
Deus pode fazer que Seus Santos conheçam as nos
sas necessidades, como lemos em Job: ulde ao meu servo
Job, e oferecei holocausto por vós; o meu servo Job. porém, orará por vós; admitirei propício a sua face. para
que se vos não impute esta estultícia» ()ob. 42, 8).
Os Santos veem a Deus «face a face como Ele é »

(2 Cor. 3, 18; 1 Jo. 3, 2), e vendo a Deus, nEle veem,
como num espelho, tudo o que se passa na terra.

A devoção a Maria não prejudica o culto que
se deve a Jesus Cristo?
A devoção a Maria, em vez de diminuir o amor a
lesus Cristo, aumenta-o.
Os verdadeiros devotos de Mana são os mais acen
rimos defensores da Divindade de Jesus nsto, seu
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A divina Maternidade, como foi explicitamente re
conhecida pelo Concilio de Éfeso, em 4 3 1, foi sempre o
estandarte da fé ortodoxa na verdadeira doutrina da Incamaçao.
O amor a Maria, «Obra-Prima» da criação de Deus,
leva-nos por si mesmo ao amor de Cristo, seu Filho, que
A fez uObra-Prima» da Redenção.
Pode Ele ser cioso dos louvores que tributamos a
Sua Mãe, se os privilégios e prerrogativas que celebramos
nEla são dons que Ela dEle Mesmo recebeu?
É cioso o artista dos louvores dados à sua obra-prima?
É cioso o escritor dos elogios feitos ao seu livro?

X IX

A IGREJA CATÓLICA. SUA DIVINA INS
TITUIÇÃO, VISIBILIDADE E PERENIDA
DE. A «REFORMA» DO SÉCULO XVI SÓ
NOS TROUXE MALES
Fundou realmente Jesus Cristo uma Sociedade
à qual todos os 'homens devem pertencer? Não se
ria antes uma particular insistência sobre deter
minados princípios de espiritualidade que seus dis
cípulos deviam pregar e expor o melhor que lhes
fosse possível?
Os católicos creem com o Concilio Vaticano >que o
Eterno Sacerdote das almas, a fim de perpetuar a sua
Obra Redentora decretou fundar a Santa Igreja, na qual
todos os fiéis, unidos pela mesma fé e caridade, deviam
congregar-se, como em Casa de Deus".
A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo fundou uma
Sociedade, quando deu aos Apóstolos o poder de pregar
(Mt. 28, 19; Mc. 16, 15), de governar (Mt. 18. 18; Jo.
20, 2 1) e de santificar as almas dos homens (Mt. 28, 20,
Jo. 20, 22; Lc. 22, 19).
Os verdadeiros seguidores de Cristo aceitam to a a
sua doutrina (Mrc. 16, 16), obedecem aos seus manda^
mentos (Lc. 10, 16; Mt. 18, 17) e servenvse dos meios
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divinos de santificação que Ele instituiu (Jo. 3, 5; 6, 54).
A Igreja é uma Sociedade divina por sua origem, e
sobrenatural por seu fim e seus meios.
Ê, portanto, infalível e perpétua; sempre impugna
da, como Cristo, seu Fundador; e, como Ele, sempre vi
toriosa dos seus inimigos.
À aparente falência da cruz seguiu-se o real, glorio
so e inaudito triunfo da Ressurreição!
A Igreja dá tanto mais sinal de vida pujante, quan
to mais lhe prognosticam a agonia e morte próxima.
A Igreja é ao mesmo tempo uma sociedade humana,
porque se compõe de homens.
Daí os escândalos que por vezes se vêem, as here
sias e cismas.
O próprio Jesus Cristo o predisse, comparando o Rei
no de Deus a uma seara de trigo, onde cresce também
o joio (Mt. 13, 24); a uma rede lançada ao mar que co
lhe toda a casta de peixes, bons e maus (Mt. 13, 47).

Não é um facto que a Igreja Católica no sé
culo X V I chegara a um tal ponto de corrupção, que
já não era a mesma que Cristo fundara?
Não; não é um facto. Foi uma calúnia inventada
e propalada pelos pseudo-reformadores do século X V I,
como pretexto para justificar, perante os seus prosélitos, a
fundação das várias seitas separatistas.
Os modernistas do século X IX , desorientados pela
sua teona da verdade relativa, foram também compelidos
a fazer da defectibilidade da Igreja o primeiro artigo do
seu «credo racionalista».
Os impérios e sociedades humanas têm natural ten
dência para com o tempo se irem corrompendo, decom
pondo, e perecer.
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Não, porém, assim a Igreja Católica, esta Sociedade
sobrenatural e divina,
Não só não há nela germe de corrupção e decom
posição, mas há um germe divino que a preserva de toda
a influência corruptora e lhe conserva a juventude c vi
gor com que saiu das mãos do seu divino Fundador.
As tempestades dos séculos, que fazem desabar cs
tronos, inclinam-se para ela e passam de largo.
O arado do tempo, que à sua passagem arranca c
tomba repúblicas, monarquias e impérios, a ela aprofun
da-! he e solidifica-lhe os fundamentos.
O germe divino, que a não deixa envelhecer, mas,
ao contrário, de contínuo a remoça, é Jesus Cnsto e o
divino Espírito Santo, que estão e estarão com ela até
à consumação do século ÇMt. 28, 20: Jo. 14. 16).
Os profetas da Antiga Lei declararam sempre que
o Reino do Messias, o Reino de Cristo, não teria fim
(Dan. 2, 44; Is, 9, 6-7).
O mesmo anunciou o anjo Gabriel a Mana (Lc. 1.
32' 33 ) *
Jesus Cristo confirmou-o nas parábolas do tngo c
da rede; e prometeu explícita e solenemente que as por
tas do inferno, — isto é: os poderes da morte., dos ho
mens e de satanás — , não prevaleceríam contra a Sua
Igreja (Mt. 16, 18).
É verdade que algumas partes da Igreja podem sei
corrompidas pela heresia e pelo cisma.
Haja vista, por exemplo, o Ananismo, o Cisma do
Oriente e a Reforma Protestante.
Mas, como diz S. Cipriano, «o facto de brotarem no
seio da Igreja cardos e espinhos não deve abalar a nos
sa fé, nem arrefecer a nossa caridade, afastando-nos
também da Igreja.
O que devemos é esforçar-nos mais e mais por ser
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verdadeiro trigo e por o tornar mais e mais fecundo com
o nosso trabalho» (A d Cornelium: Epíst. 5 1) .
E noutra carta ao mesmo Cornélio, diz-nos que o
fiel, atento ao Evangelho, certamente se não escandali
za por ver que alguns homens altivos deixaram a Igre
ja, pois sabe que até Jesus Cristo foi abandonado de al
guns de seus discípulos (Jo. 6, 66), e que Ele e seus
Apóstolos predisseram a apostasia de muitos cristãos.

Não é certo que no século X V I se necessitava
de uma reforma, e que a de Lutero melhorou a si
tuação? Não desejavam ansiosamente esta reforma
os Papas desse tempo, Leão X e Clemente V I I ? Por
que houve então um movimento geral contra a
Igreja?
De facto, a vida cristã no século X V I necessitava
de reforma.
Não poucos católicos leigos, como não poucos mi
nistros de Deus, não o eram pela sua vida e costumes,
embora o fossem pelo seu baptismo ou pelo seu sacer'
dócio.
O historiador Pastor confirma-o, narrando minucio
samente cenas nada edificantes, mesmo muito desedifh
cantes, de mundanismo, nepotismo, avareza e imoralh
dade ( History of the Popes, 7, 291-328) em não poucos
que deviam ser «o sal da terra e a luz do mundo» (Mat.

5, I3'i4).
O mesmo historiador, porém, tem o cuidado de nos
prevenir contra os exageros dos controversistas fanáti'
cos de então, que só viam trevas onde havia também
muita luz; que só tinham olhos para ver os ramos se'
cos, e não os tinham para ver os ramos verdes e car^
regados de opimos frutos.
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Efectivamente, ele enumera 88 santos e beatos que
aspergiram luz, a luz de alto exemplo, e produziram he
róicos frutos de santidade, isto só no solo de Itália, des
de 1400 a 1529 ( Obr. cit. 5, 86-88).
Assim, bem dizíamos nós, que nem tudo eram tre
vas; nem tudo, ramos secos.
O historiador ajunta esta bem observada, justa e
textual reflexão: «Os anais das nações só registam his
tórias de crimes.
A virtude segue o seu caminho humilde e silencio
sa; o vício e a depravação são sempre ruidosos.
Se alguém desliza, toda a cidade fala e comenta;
o virtuoso pratica heroicidades, e ninguém o vê •
(Ibid., 10).
Quem discorresse sem preconceitos, facilmente veria
que a revolução, dita Reforma, de Lutero, protegida pe
los reis e príncipes cobiçosos dos bens da Igreja e ini
migos declarados de sua doutrina, não podia vir de
Deus, mas era inspirada e fomentada pelo demônio; to
davia houve católicos que a tiveram como sucessora da
Igreja fundada por ]esus Cristo.
Os católicos sinceros, porém, ficaram, permanece
ram, onde estavam, trabalhando de alma e coração 11a
reforma dos costumes, como S. Canísio e S. Carlos Borromeu; os maus católicos, imorais e viciosos, como Hen
rique VIII de Inglaterra e 0 Landegrávio Filipe de Hesseda Alemanha, apostataram.
É verdade que nem Leão X ( i 5I 7' I 52 1)* nem
Clemente VII (1523-1534) teve energia bastante para
reunir o Concilio de Trento, que devia iniciar a Contra-Reforma; não é menos verdade, porém, segundo o ci
tado historiador, que ele não foi retardado devido ao»
Papas, mas aos príncipes daquele tempo.
autoridade insuspeita de
Dõllinger mostra, com a
livro «The Reformatton:
escritores protestantes, no seu
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Its Interior Devei opement and Effects «, que o estado
de coisas de entlo, em vez de melhorar, piorou intelectual, social, moral e religiosamente.
O próprio Lutero escreveu: «Agora vemos que o
povo se está tornando mais infame, mais avarento, mais
cruel, mais luxurioso, pior em tudo, do que quando estava à obediência do Papado...»
Chama à sua cidade de Vitemberga: «uma Sodoma de imoralidade», acrescentando que seus habitantes,
por metade, eram adúlteros, usurários, ladrões e velhacos, e que as autoridades cruzavam os braços, não se
sentindo com forças para pôr cobro a este estado de
coisas» (Grisar: Luther, 4, 2 10 -2 15 ).
Pilkington, bispo protestante, isabelista, escreve acer
ca da Inglaterra nos termos seguintes: «Rompemos os
laços que nos prendiam ao Papa, para viver a nosso ca
pricho, sem termos quem nos vá à mio.
Quando os ministros se propõem corrigir os nossos
abusos, rimos e mofamos deles.
Tenho para mim, que o Senhor virá um dia a írritar-se e a tomar vingança por suas próprias mãos.
E quem Lhe há-de então resistir?» (Nehem iah, 388).
Várias foram as causas que originaram e aceleraram
a Reforma.
A principal foi o gradual afrouxamento dos laços da
unidade e fé católica durante os séculos X IV X V .
Depois, a antipatia entre a Santa Sé, Bonifácio VIU.
e Luís-o-Belo de França (12 8 5 -13 7 8 ), que se rebelou
contra o Pai da cristandade e desdoirou o prestígio do
Papado; a residência dos Papas em Avinhão (13 0 9 -13 7 6 ):
a rebelião de Luís da Baviera; o grande Cisma do Oci
dente, ( 13 7 8 - 14 17 ) ; a peste negra, (13 4 8 -13 5 0 ), que
em dois anos matou a terceira parte da população eu
ropéia.
As consequências de semelhante mortandade foram

a
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em espírito e verdade é que O devem adorar os que
O adoram» ? (|o. 4, 24).
Não. A herética doutrina de Lutero e Calvino foi
condenada, primeiro pelo Concilio de Trento, depois pelo Concilio Vaticano, que definiu como artigo de fé a
visibilidade da Igreja. «Deus fundou a Igreja por meio
de seu Unigénito Filho e dotou-a de notas externas de
modo que todos pudessem reconhecê-lA como deposi
tária e mestra da verdade revelada» ( Vatic. Sess. III,
c. 3)*
Como poderia Jesus Cristo exigir, sob pena de eterna condenação, que créssemos Nela (Mrc. 16, 18 ), e que
quem não obedecesse a Seus mandamentos, fosse tido por
gentio e publicano (Mt. 18, 17 ), se A não pudéssemos
reconhecer como Sociedade visível?
Demais, o Novo Testamento representa frequente
mente a Igreja como Sociedade externa, visível, chamando-a «Casa de Deus (I Tim. 2, 15 ), Reino (Mt. 4, 23),
Campo (Mt. 13, 24), Grão de mostarda que se torna
árvore (Mt. 13, 3 1 ) , Cidade fundada sobre um monte
(Mt. 5, 14 ), Redil (Jo. 10, 16 ), Rebanho (Act. 20, 28).
Como diz o Cardeal Newman: «A Igreja não é
uma Sociedade secreta, mas uma Sociedade visível, cujos
membros são bem conhecidos de todos os seus inimigos
e por eles perseguidos, por causa de Jesus Cristo, como
Ele Mesmo predisse» (Mt. 5, 1 1 ; Lc. 6, 22).
Como Cristo, «Luz verdadeira que alumia a todo 0
homem» (Jo. 1, 9), era visível a todo o homem da Ju
deia e Galileia, assim também os seus discípulos, <duZ
do mundo» (Mt. 5, 14 ), devem poder ser conhecidos da
queles que seguem suas pisadas (Jo. 8, 12 ).
É a mesma doutrina de S. Paulo.
Os que fazem parte da Igreja devem saber em quem
devem crer e a quem devem obedecer (Efés. 4, 1 1 - 1 4 ) ’
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os que entram precisam igualmente saber se quem os
recebe é embaixador autênticamentef divinamente, acre
ditado do Evangelho da paz (Rm.io, 14-15).
De facto, a Igreja não é, nem pode ser, uma Socie
dade invisível, atenta a sua missão.
Os seus templos estão patentes a todo o que queira
entrar.
Nada se faz ali em segredo.
Missa, administração de sacramentos, pregação, sa
cerdotes, bispos, Papa, tudo nela é patente e manifesto.
Os Santos Padres, do Oriente como do Ocidente^
comparam a Igreja ao sol e à lua, «que alumiam todo c
céu» ( Athanasius: In PsL 88, 38.
«É mais fácil, diz S. João Crisóstomo, apagar-se o
sol, do que a Igreja tornar-se invisível».
Ao comentar as palavras de Cristo: «Não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte» (Mt. 5, 14), acentuam a visibilidade da Igreja, en
tre eles, Santo Hilário (Comm. in Mt), e Santo Agos
tinho (Epist. 52, 1).
Uma palavra de explicação dos textos aduzidos con
tra a visibilidade da Igreja.
Lê-se efectivamente no Evangelho de S. Lucas:
«Tendodhe feito os fariseus esta pergunta:
Quando virá 0 Remo de Deus? Respondendo Jesus.
disse:
0 Reino de Deus não virá com mostras algumas evtenores)) (Lc. 17, 20).
Equivalia a dizer-lhes:
O Reino de Deus não virá com estrépito de armas,
exércitos, divisões, precedido do clangor de^ clarins, o
Messias não virá em atitudes belicosas; não virá a parnr
cetros, nem a conquistar tronos, nem a fun ar impe
8
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rios humanos, como vós pensais e ambicionais; o Mes
sias será um Rei pacífico.
O seu império será constituído por voluntários, for
mado de livres, e não de escravos, nem de coactos.
Os judeus só sonhavam com grandezas materiais
e temporais, as passadas grandezas dos tempos davídicos
e salomónicos; Jesus Cristo, com grandezas espirituais e
eternas.
Os Judeus esperavam que o Messias os libertasse do
jugo romano; e Ele viria a libertá-los, e o mundo intei
ro, do jugo satânico; viria a restaurar, não a antiga, ma
terial grandeza de 'Israel, mas a primitiva, espiritual, di
vina, sobrenatural grandeza com que o homem saíra das
mãos de Deus.
«Eis aqui está o Remo de Deus entre vós» (Lc.
17, 2 1 ) .
Era dizer-lhes: «O reino de Deus já veio. Eis aqui
está: sou eu, com os meus discípulos».
E eram. Eram eles os seus fundadores. Andavam-lhe
lançando os fundamentos e preparando os materiais, as
almas com a publicação da sua «Mensagem» e os seus
milagres, para o tornar de pusillus grex», de pequenino
reino, nesse Reino que havia de encher todos os tempos
e todos os espaços (Cfr. Langrange: Evangile selon S.
Luc., 460).
Quanto às palavras de Jesus Cristo à Samaritana:
«Deus é Espírito; e em espírito e verdade é que 0
devem adorar os que O adoram» (Jo. 4, 24; Mt. 15» 18 ).
O Senhor quis significar-lhe, que o culto de Deus
se não havia de limitar nem ao Templo do monte Garizim, nem ao de Jerusalém.
Deus está em toda a parte, e em toda a parte exige
que O adoremos de todo o nosso espírito e coração, e
não apenas com os lábios (Is. 49, 13 ; Mt. 15, 8).
• — Resumindo: a má interpretação dos textos é que
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os tranformou em objecções contra a visibilidade da
Igreja.
Na verdade, não sei em que espírito isto possa caber: Jesus Cristo vinha à terra fundar um Reino, uma
Igreja; obrigava o mundo inteiro a entrar nEla, a ouvi-LA,
a crer em Sua palavra, a obedecer a Seus mandados* sob
pena de não participar de Sua Redenção e portanto de
eterna condenação; e o mundo havia de andar a per
guntar até à consumação dos séculos: Onde está aqui
a Igreja de Cristo? sem dar nunca, nem poder dar, com
Ela, pois seria invisível.
Em que contra-sensos não cai o homem, quando
pretende furtar-se ao império da verdade! (P. R.).

XX

LUTERO E A IGREJA CATÓLICA. A
IGREJA CATÓLICA LEVA-NOS DIRECTAMENTE A DEUS. O DESCONHECI
MENTO DOS DIREITOS DA IGREJA CA
TÓLICA É DEVIDO A PRECONCEITOS
OU A MÁ VONTADE
Não foi a revolta de Lutero um acto defensivo
dos direitos da razão?
Não. Ao contrário: ninguém desprezou mais os direitos da razão do que Lutero, pois ensinou que o pecado original corrompeu por tal forma a natureza humana, que a deixou impotente para todo o bem. Aconsel'hou aos seus sequazes de Vitemberga que odiassem a
razão como a seu maior inimigo.
Chamava-lhe frequentemente, entre outros nomes
feios, «prostituta do dem ônio», «arqui4 nimiga da fé»,
«bruxa louca» a que se acolhem os pagãos, quando presumem de mais sábios.
Segundo Lutero, os mistérios da fé estão em aberta contradição com a razão, por isso mesmo que ela os
não compreende.
Para ele, igualmente, razão e filosofia são necessa
riamente opostas a Deus.
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A este propósito diz Hamack:
«Lutero concebeu suspeitas da razão em si mes
ma, não se limitando a expor simplesmente a descon
fiança que tinha dela, mas até do principal sustentáculo da sua rectidão...
Ninguém pode menosprezar a razão impunemente;
e o mesmo Lutero foi punido pelas trevas de suas pró
prias vistas sobre a fé>> (Grisar: Luther, 1, 158; m , 2 1;
v, 4; 6, 365).
Muito diferente é o ensino católico: nós cremos
que, embora o pecado original muito tenha debilitado
a natureza humana, não destruiu nem a razão, nem
a liberdade, o livre arbítrio.
Pio IX aos Bispos da Áustria denomina a razão o
dom mais apreciado que o Céu nos concedeu .
A Igreja Católica considera a razão como o guia
mais seguro do incrédulo, a caminho da fé.
Se a razão individual não pode adquirir a certeza
dos preâmbulos da fé: existência de Deus, imortalida
de da alma, liberdade da vontade, e semelhantes; nem
aceitar os motivos de credibilidade, em vão se dirige
a Igreja Católica ao mundo descrente.
A fé não se opõe à razão, como ensinava Lutero:
pois recebe dela a racionabilidade do culto, como diz
S. Paulo (Rm. 12, 1).
— Razão e fé não se combatem: são aliadas since
ras e fiéis, que mütuamente se auxiliam: são irmãs mui
to amigas, filhas de Deus, o melhor dos pais. (P. R.).

Não impede a Igreja Católica a união directa
da alma com Deus? Não o prova o culto dos santos?
Não. Ao contrário: o maior empenho da Igreja Ca
tólica e o seu fim é levar as almas à mais íntima união
com Deus pela participação da Redenção de Jesus Cris^
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to, especialmente por meio da Missa e dos Sacramentos.
A Igreja Católica, Corpo Místico de Cristo, renova
diariamente sobre os altares o Sacrifício do Calvário.
A Missa é um «sacrifício propiciatório», diz o Con
cilio Tridentino (Sess. XIT, cân. 3 ).
«Por meio dele nos concede Deus a graça e o dom
do arrependimento, e nos perdoa os nossos crimes e pe
cados, por maiores que sejam» (Cone. Trid. Sess. X X II,
c. 2).
O baptismo une o católico a Cristo como a vara à
videira (Jo. 15, 1-7 ), e infunde-lhe na alma a fé, a es
perança e a caridade (C. Trid. Sess. V I, c. 7), e torna-o «participante da Natureza Divina (2 Petr. 1, 4) e
«filho adoptivo de Deus» (Gal. 4, 4-7; Rm. 8, 14 -17 ).
Se temos a desventura de perder a graça de Deus,
pecando mortalmente, a 'Igreja no-la restitui, conceden
do-nos o perdão pelo Sacramento da penitência, em con
formidade com o poder que Jesus Cristo lhe conferia:
«Aos que vós perdoardes os pecados, ser4 hes'ão eles
perdoados...» (Jo. 20, 2 3).
A Comunhão une tão íntimamente o católico a Je
sus Cristo, que Ele Mesmo disse: «O que come a mu
nha carne e bebe 0 meu sangue, esse fica em mim, e eu
nele» (Jo. 6, 5 7 ).
A veneração que os católicos consagram à Bem-aven
turada Virgem Maria e aos Santos leva-os a unirem-se
mais e mais a Jesus Cristo, pela meditação e imitação de
suas virtudes.
Os santos dizem-lhes como a Mãe de Jesus nas Bo
das de Caná: «Fazei tudo quanto Ele vos ordenar» (Jo*
2, 5 ); e como S. Paulo aos Coríntios: «Sede meus imu
tadores, como eu também o fui de Cristo» (I Cor. 11» O*

Não insiste mais a Igreja Católica na obediên
cia externa e uniforme às Suas leis, do que na obe-
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diencia à consciência? Não foi Lutero quem pri
meiro restabeleceu os direitos da consciência?
»
Não, às duas perguntas,
A consciência não e mais do que o ditame prático
da razão, que julga da moralidade e imoralidade de cada
um de nossos pensamentos, desejos, palavras e acçõesÉ a voz, ou um embaixador de Deus, que nos pro
mulga a lei eterna e nos indica como devemos aplicá-ia
a todos os actos da nossa vida*
O Papa Inocêncio III diz claramente: -Tudo o que
é contra a consciência leva ao inferno»* ( Decret. L
11, tit. 3, c. 3).
A Igreja Católica sempre ensinou, que a consciência, guia autorizada do nosso procedimento moral, exi
ge de nós que nos submetamos à autoridade legitima
mente constituída, especialmente à autoridade divina da
Igreja de Cristo.
Lutero, substituindo o infalível juízo comum da
Igreja, em matéria de fé e de moral, pelo falível juízo
particular, o livre exame; abandonou a consciência a
si mesma, por um lado, e por outro confiou-lhe o seu
próprio ensino, a interpretação da Bíblia.
Deixou a consciência à mercê de si mesma, de um
errôneo e puro subjectivismo, adaptável às conveniên
cias de momento; se a um lhe convém mentir, pois que
minta; se o Landgrávio Filipe de Hesse quer ser bígamo,
pois que seja, que se case com segunda mulher, mas
em segredo, à cautela; se os frades, freiras, Cavaleiros
Teu tônicos, se enfastiarem da vida de pobreza, obediên
cia e castidade, pois que a abandonem e casem...
Tudo isto, é bem de ver, em nome dos direitos da
consciência (Gnsar: Luther, IV. 108; V, 66-78)*
Os seus actuais descendentes defendem, igualmen^e
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em nome dos direitos da consciência, as malfeitorias do
divórcio e a limitação da natalidade.
A Igreja Católica não usurpa o múnus da consciên
cia individual, mas também a não abandona a si mes
ma; remete-a para a divina tradição da fé e da moral,
pregadas por Jesus Cristo e os seus doze Apóstolos.
A Igreja jamais se contentou com o mero forma
lismo ou «santidade aparente das palavras», como é es
tilo de Lutero; mas insistiu sempre sobre as virtudes da
fé, esperança e amor de Deus e do próximo, instando com
os homens que vivam vida interior e sobrenatural da
graça.
Os sacerdotes no confessionário são os educadores
da consciência, dirigindo-a de acordo com a lei eterna,
quando ela se torna laxa, escrupulosa ou errônea. -

Se a Igreja Católica tem a seu favor argumen
tos tão fortes, por que não cedem à sua força tan
tos sábios acatólicos?
Por um destes dois motivos, ou então por ambos
juntos: ou por que os não ponderam devidamente, com
a seriedade e calma que assuntos tão graves e trans
cendentes exigem; ou então por que os seus preconcei
tos, paixões, vida anti-moral, lhes não deixam ver o seu
valor.
'
Durante os últimos 33 anos do meu sacerdócio acon
selhei a não poucos acatólicos que dedicassem meia ho
ra por dia ao estudo da doutrina católica.
Os que seguiram o meu conselho, e ao estudo jun
taram a oração, converteram-se.
Verdade seja que a uns lhes custou a sua conver
são 3 anos de estudo e oração; a outros, 5.
A maior parte, porém, dos que recusam fazer-se
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católicos é mais por preconceitos, do que por dificulda
des intelectuais.
Quando a graça de Deus os conquista defini
tivamente, — acatólicos, como católicos por baptismo,
e muitos anos por mais nada —, mesmo sem grande ou
nenhum estudo, depois de feita a confissão sacramental,
interrogados sobre as suas dificuldades religiosas de or
dem intelectual, respondem geralmente que as não têm.
e até que nunca as tiveram. Que falavam ou escreviam
por falar ou escrever, ou porque lhes convinha.
Era preciso colorir a sua situação, ou ganhar a sua
vida.
Oh! as doenças do coração são bem mais temíveis,
que as da cabeça!... (P. R.).
Os judeus esperavam um Messias guerreiro e polí
tico. Era-lhes, pois, muito difícil aceitar, como Messias.
Jesus de Nazaré, manso e humilde, que só falava v; e
sua futura morte em Cruz (Mt. 16, 2t).
Admitiam os seus milagres; negavam, porém, os Lzesse por seu próprio poder.
Diziam: ((Este não lança fora os demómos, senão
em virtude de Belzebu, príncipe dos demómos* (Mt.
12, 24).
Semelhantemente: os racionalistas de hoje admirem
como factos os milagres bem autenticados de Lurdes,
, mas os seus preconceitos contra o sobrenatural levam-nos a ^atribuí-los a forças ocultas da natureza.
Um metodista ou baptista do Mississípi ou Alabama, educado por pais queridos, aos quais, bem como
a mestres e amigos, só ouvira diatribes contra a Igreja
Católica: que é intolerante, irracional anti-científica,
anti-bíblica, supersticiosa, cruel, sistema sacerdotal es
trangeiro de impostura, — tem de combater valente
mente contra os preconceitos da primeira idade, antes
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de poder ponderar atentamente os títulos divinos Ho
Catolicismo.
Nosso Senhor e os seus Apóstolos dizem-nos, que
o mundanismo e a sensualidade cegam os homens, para
que não vejam a luz da verdade.
«Pai justo, o mundo não te conheceu», disse Jesus
no seu inefável discurso da Ceia (Jo. 17, 25. Cfr.

15. 19)-

E S. Paulo: «O homem animal não percebe aquelas
coisas que são do Espírito de Deus; porque lhe parecem
uma estultícia, e não as pode entender; por quanto elas
se ponderam espiritualmente» (Cor. 2, 14 ).
Sucede também muitas vezes que pessoas de vida
honesta e honrada se não sentem com forças para ceder
à força dos argumentos católicos, porque a sua con
versão lhes traria a perda da herança paterna, de rela
ções de família, de amizades, sociais e políticas, e de
posição civil, etc.
Todavia, não obstante o mundo de dificuldades
que por vezes surge, o número de conversões, vindas do
paganismo e protestantismo, sobe anualmente a muitos
milhares, equivalendo muitas delas pràticamente a ver
dadeiros martírios.

XXI

UNIDADE DA IGREJA CATÓLICA. SÓ
ELA É « U N A » . NEM A PROTESTANTE,
NEM A CISMÁTICA TÊM «U N ID A D E »
Que entendem os católicos por unidade? Como
podem milhões de inteligências estar de perfeito
acordo num mesmo corpo de doutrina?
Os católicos, em conformidade com o ensino de
Cristo e da tradição divina, apostólica, coeva do mesmo
Cristianismo, creem que a sua Igreja é a única que possui unidade de governo, de fé e de culto.
Jesus Cristo não falou nunca de «suas igrejas
mas sempre e só de «Sua Igreja».
Ao impor a Simão, filho de João, o nome de Pe
dro, e ao prometer-lhe que o faria chefe da Sociedade
que havia de fundar, assim falou: «Eu te digo que tu
és Pedro e sobre ti edificarei a Minha Igreja».
Não disse: «Edificarei as minhas igrejas».
«E as portas do inferno não prevalecerão contra
ela».
Não disse: «contra elas». (M. 16, 18).
Falou sempre no singular; nunca, no plural.
Isto então, como sempre que se lhe referiu parabològicamente.
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Chama-lhe «reino dos Céus», «cidade situada sobre
um monte», «rede que contém bons e maus peixes»,
«campo onde nasce e cresce trigo e juntamente joio»,
.<pérola de grande preço», «um só rebanho confiado a
um só pastor» (Jo. io, 16 ).
No Novo Testamento é sempre descrita como vi
sível, governada por um só pastor, Pedro, representan
te de Cristo, o Bom Pastor.
NEla, na Igreja, todos os homens, até à consuma
ção dos séculos, são obrigados a crer tudo o que Jesus
Cristo e os seus Apóstolos nos ensinaram (Mt. 28, 20);
a obedecer aos Apóstolos e a seus legítimos sucessores,
como a Cristo (Jo. 20, 2 1 ) ; a santificar-se com os Sa
cramentos que Jesus Cristo instituiu e cuja admi
nistração confiou a seus Apóstolos e a seus legítimos
sucessores (Lc. 22, 19-20; Mt. 28, 19 ).
Temos pois um Regime de governo a que devemos
submeter-nos: um Magistério cujo total ensino somos
obrigados a aceitar; e um Ministério, incumbido do
culto e da administração dos mesmos Sacramentos a
todos indistintamente.
Jesus Cristo predisse claramente que as portas do
inferno não prevaleceríam contra a Sua Igreja e provi
denciou à sua unidade por Sua mesma assistência nEla
e pelo poder do Espírito Santo.
É que, como Ele disse: «Todo o remo dividido
contra si mesmo será assolado, e cairá casa sobre casa»
(Lc. n , 17 ).
De boa mente concedemos que o livre exame e o
tmoderado nacionalismo das nações semeia a desunião
na Igreja; mas o divino Fundador segurou a sua uni'
dade com a especial graça sobrenatural que pediu a seu
Pai celeste na noite que precedeu a sua morte:
«Que eles sejam todos um, como tu, Pai, 0 és em
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vnim, c eu em ti, para cpue também eles sejam um em
nós..:
E eu lhes dei a glória que tu me havias dado, pO'
ra que eles sejam um, como também nós somos um->
(Jo. 17, 21-22).
É claro o sentido da oração de Nosso Senhort tio
claro que não nos é lícito sequer duvidar dele.
A unidade que o Senhor pediu a seu Pai pode ser
considerada como o titulo mais glorioso de Sua verda
deira Igreja, pois foi fundada sobre o mútuo amor do
Pai e do Filho na unidade da Santíssima Trindade.
Desde o princípio começaram os Apóstolos e pri
meiros cristãos a dar provas desta unidade e a defen
dê-la.
Lê-se nos Actos dos Apóstolos: «Todos estes (os
Apóstolos) perseveravam unânimemente em oração com
as mulheres, e Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos
dEle» (Act. i t 14), os parentes, segundo a natureza
humana.
«E todos os dias perseveravam unânimemente no
templo, e partindo o pão pelas casas...» (Act. 2t 46).
«E o Senhor aumentava dia a dia rnais o número
dos que se haviam de salvar, encaminhando-os à uni
dade da sua mesma Corporação» (Act. 2, 47).
«E estavam todos unânimes...» (Act. 5, 12).
Apenas começaram a surgir cismas, reuniram um
Concilio em Jerusalém, para lhes por cobro (Act.

15,24).
Ordenaram 7 diáconos e incumbiram-nos de serviços que deviam assegurar a unidade entre cristãos gregos
e judeus (Act. 6, 1-5).
Era certamente na unidade da Igreja que S. Pedro
pensava, quando procedeu à eleição de um imvo postolo para o lugar de Judas, que apostatara (Act. 1, 15'
-26); quando defendeu, .contra os judaizantes, o baptis-
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mo de Cornélio (Act. 1 1 , 1 - 1 8 ) ; e quando declarou que
os gentios, que entravam na Igreja, não estavam obri
gados à Lei de Moisés, que cessara com a promulgação
do Evangelho (Act. 15, 6-30).
S. 'Paulo insiste sobre a unidade da Igreja em to
das as suas Epístolas.
Embora mencione o local individual das igrejas em
certas cidades (I Tess. 1, 8; I Cor. 1, 2 ), diz claramen
te que elas fazem parte de uma só igreja em cada lugar.
A Igreja não é uma simples organização que se
possa subdividir à semelhança de uma nação ou de
um clube; é uma organização divina, com o seu ine
rente e próprio princípio de vida.
É o Corpo Místico de Cristo, de que Ele é a Ca
beça e os cristãos são os membros.
Foi fundada por um só Senhor; é animada por um
só Espírito; tem uma só porta de entrada: o baptismo;
é governada por um só Episcopado unido; tem um só
fim: a glória de Deus e a salvação das almas (Act. 10,
28; Rm. 12, 4-8).
«Assim como o corpo é um, e tem muitos mem
bros, e todos os membros do corpo, ainda que sejam
muitos, são contudo um só corpo, assim também Cristo.
Porque num mesmo Espírito fomos baptizados todos
nós, para sermos um mesmo corpo, ou sejamos judeus,
ou gentios, ou servos, ou livres... Vós pois sois cor
po de CristOj e membros uns dos outros^ (Cor. 12,
12-27).
«Trabalhai cuidadosamente por conservar a unida
de do Espírito pelo vínculo da pazSede um mesmo corpo e um mesmo espírito, como
fostes chamados em uma esperança da vossa vocação;
assim como não há senão um Senhor, uma fé, um
baptismo, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos,
e governa todas as coisas, e reside em todos nós...
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E Ele mesmo fez a uns certamente apóstolos, e a
outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pas
tores e doutores; para consumação dos santos, em or
dem ãobra do ministério, para edificar o corpo de Cris
to; até que todos cheguemos à unidade da fé... para
que não sejamos já meninos flutuantes, nem nos deixemos levar em roda de todo o vento de doutrina, pela
malignidade dos homens, pela astúcia com que induZem ao erro» (Efés. 4, 3- 14).
A «sélecção de doutrina» de que se jactam alguns
cristãos modernos é abertamente condenada pelo Após
tolo*
Não temos direito a excluir ponto algum do de
pósito sagrado da sã doutrina», e temos o dever de o
defender e de fugir de tudo o que no-lo possa roubar*
incluvise de leituras e passatempos perigosos*
Oiçamos o que o grande Apóstolo escreveu a Ti
móteo:
«Ó Timóteo, guarda o depósito, evitando as pro~
fanas novidades de palavras e as contradições de uma
ciência de falso nome, da qual, fazendo alguns profissão, descairam da fé» (I Tim. 6, 20-21).
Isto na primeira Epístola; na segunda, repete:
«Guarda o bom depósito, pelo Espirito Santo, que
habita em nós (2 Tim. 1, 13-14). Guarda a forma das
sãs palavras que me tens ouvido na fé e no amor em
Jesus Cristo».
Santo Ireneu, escrevendo acerca da unidade da fé
e refutando os seus inimigos, os hereges e asmáticos,
diz:
«Tendo a Igreja recebido dos Apóstolos o depósito
da fé e da doutrina, posto que disseminada por todos
os lugares e nações do mundo, guardado íntegro, m
tacto, como se vivera numa só casa.
Prega sempre as mesmas verdades, como se tive
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um só coração e uma só boca, e transmite-as de gera
ção em geração.
Embora os homens das diversas nações falem di
versas línguas, recebem uma só e mesma tradição...
Os hereges e cismáticos dilaceram e dividem o Cor
po glorioso de Cristo e, tanto quanto podem, destroem-no; pois, embora de palavra preguem a paz, de facto
declaram guerra sem tréguas» (A d v. Haer. I, x, 2;
IV, 23, 7).
Ouvimos muitas vezes dizer a acatólicos, que o
homem é livre em prestar culto a Deus, contanto que
siga os ditames da sua consciência.
Quem não alcança o significado das palavras de
Cristo, não pode crer nelas.
Nosso Senhor disse aos Apóstolos: «Baptizai a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo»
(Mt. 28, 19 ).
E a Nicodemos: «Quem não renascer da água e do
Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus»

0 °.

3 > 5)Afirma: «Em verdade, em verdade vos digo: Se
não comerdes a carne do Filho do homem, e beberdes o
seu sangue, não tereis vida em vós» (Jo. 6, 54)*
É claro que fala de vida divina.
A Missa é a oblação predita pelo profeta Malaquias (I, 1 1 ) .
Instituíu-a na véspera de sua morte, dizendo: «Isto
é 0 meu corpo»; «Este é 0 meu sangue».
«Fazei isto em memória de mim» (M t. 26, 26-28;
Lc. 22, 19 ).
A necessidade de unidade no uso dos demais Sa
cramentos é clara, pois Jesus Cristo os instituiu, para
aplicar às almas os méritos de Sua Redenção.
Assim: a Confirmação fortalece a nossa fé; a Peni
tência perdoa-nos os nossos pecados; a E x t r e m a - u n ç ã o
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prepara-nos para a morte; e a Ordem confere ao sacer
dote o poder divino de perdoar pecados e de celebrar o
Santo Sacritício da Missa, reprodução do Sacrifício do
Calvário.
A Igreja Católica distingue-se de todas as outras
igrejas pela sua unidade.
Todas as igrejas que estão em comunhão com a Sé
de Roma são unânimes na confissão da mesma fé.
Pedi a qualquer bispo ou sacerdote católico do
mundo que vos explique qualquer ponto da doutrina
católica.
Verificareis que é substancialmente sempre a mes
ma, embora por palavras diferentes.
Não se pode atribuir isto a mera tradição, porq le
as tradições humanas variam, tendem a tomar-se con
traditórias, à proporção que vão passando de boca em
boca.
Nem pode atribuir-se a simples autoridade, ou a
declarações escritas, ou a decretos.
Isto não explica que 350 milhões de católicos, dis
seminados pelo mundo, livre e alegremente se subme
tam à autoridade de um homem, e livre e alegremente
obedeçam a seus decretos.
Isto só se explica pela assistência de }esus Cristo e
do Espírito Santo que governa a Igreja e que a anima
totalmente e inspira: mestres e discípulos.
Um organismo complexo somente perdura, en
quanto está com ele a sua força vital (Waiker: The
Problem of Reunion, 232).
O que fica dito da unidade da fé e de gorem0,
deve dizer-se igualmente da unidade de culto.
Em todas as igrejas católicas do. mundo se celebra
diariamente o Santo Sacrifício da Missa da mesma or
ma; e da mesma forma se administram os 7 acramen
tos ao povo.
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A unidade de fé e de culto é salvaguardada pela
unidade de governo, pelo Papa, que apascenta todo o
Rebanho em nome de Cristo e com sua autoridade, co
mo até acatólicos imparcialmente o têm reconhecido e
declarado: «Temos na Igreja Católica Romana quem
tem realizado 0 ideal da unidade» (C. H . Matthews:
Faith or Fear, 190).

Não podia a Igreja universal ser «una», posto
fosse tida como tronco a Romana, considerando-se
as igrejas Anglicana e Oriental como ramos a ela
ligados, conservando, todavia, a sua inteira e omnímoda independência?
De nenhum modo. «A teoria dos ramos», defen
dida por alguns membros da «Alta Igreja» de Inglater
ra, é visionária, ilógica, incoerente, repudiada não só pe
la Igreja de Roma, mas também pela de Constantinopla, pois não tem por si nem a Bíblia, nem os Santos
Padres.
É verdade que o divino Salvador simbolizou os
cristãos em varas; mas varas todas visíveis e realmente
unidas à Videira, que era Ele mesmo, e participando to
das de Sua mesma Vida divina.
Eis o símbolo da unidade dos ramos.
A Vara, o ramo cismático, separado, diz Jesus Cris
to, «será lançado fora como a vara, e secará, e lançá-ío-5o no fogo e ali arderá» (Jo. 15, 6 ).
Segundo os Santos Padres, que versam muitas ve
zes este assunto, o cisma não é somente «um mero e
infeliz desacordo» entre cristãos; é «uma invenção sa
tânica», diz S. Cipriano (D e unit. EccL), para inter
ceptar a comunhão entre os homens e roubá-los à Igreja.
É inconcebível que um homem possa separar-se da
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Igreja, sem deixar de ser católico (Chapman: Btshop
Gore and the Catholic Claims, ch. 7).
É fácil de compreender a posição católica.
Há uma Igreja visível e o mundo em comunhão
com ela, formando uma Sociedade universal e divina,
sob o governo do Papa.
Também não é difícil de compreender a teoria
protestante:
Há uma Igreja invisível, e aquele que lhe perten
cer, seja católico, seja protestante, é cristão.
Mas esta teoria conciliadora da união de corpos .1teiramente antagônicos não pode entender-se, nem sa
tisfatoriamente explicar-se.
Demais, esta teoria supõe, contràriamente aos fac
tos, que há uma grande Igreja Católica Oriental, uni
da entre si numa mesma fé primitiva, distinguindo-se
da Católica simplesmente por não prestar obediência ao
Papa.
Isto, porém, não passa de mera ficção da fantasia.
Nunca lá existiu semelhante corpo.
O Oriente foi sempre, desde o princípio, e ainda
hoje é, um foco de heresias e cismas.
Além dos 16 ramos da Igreja Oriental Ortodoxa.
(Fortescue: The Orthodox Easter Church, 273) há lá
outras igrejas orientais: Copta, Jacobita, Nestoriana e
Armênia.
Estão tão separadas da Igreja Ortodoxa, que ela as
considera heréticas e cismáticas.
São tão independentes dela como da Igreja Ca
tólica.
Os nossos amigos anglicanos considcram-nas como
ramos verdadeiros?
,
Como podem fazê-lo perante os Concihos de Eteso e de Calcedónia?
Ao mencionar a Igreja de Inglaterra, perguntamos.
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Quais são as suas doutrinas? Por que leis se rege?
Que culto pratica?
Não haveria pergunta que não tivéssemos que fa
zer ao ultra-anti-católico Kensitites, para inquirir das
vistas ultra-liberais do bispo Barnes ou do bispo Henson.
Nenhuma das referidas igrejas pode, com justiça,
reclamar se fale dela como de um corpo unido, visto em
verdade ser uma miscelânea de muitas e mui divergen
tes opiniões.
Quando se pergunta a um anglicano:
Como prova o sr. que a sua Igreja é um verdadei
ro ramo da Igreja Católica.''
Responde: Duas coisas se requerem, para que c
seja: validade de ordens e identidade de credos.
Mas nós perguntamos: Como podem ser válidas as
Ordens, sem Papa e sem Missa?
Não sabe o sr. que a Igreja Católica declarou in
válidas as ordenações anglicanas?
Quanto a credos, as coisas não estão em melhor pé.
O «Credo dos Apóstolos» é desconhecido nalgumas
igrejas 'orientais.
O Oriente não reconhece autoridade ao «Credo ata'
nasiano», nem a alguns Concílios Gerais do Ocidente.
O «Credo niceno» é o único aceite pelo Oriente,
como pelo Ocidente.
Quanto ao «Filioque», os ortodoxos acoimam os
católicos de hereges, por terem introduzido estas palavras no «Credo».
Segue-se que a «teoria dos ramos» nem sequer po
de firmar-se no «Credo».
Numa palavra: os termos «católico» e «cismático»
excluem-se mútuamente.
Parece que nos últimos tempos alguns anglicanos,
quando se fala em Inglaterra na Igreja Católica, di
zem: A missão italiana».
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Esta ridícula apelação não pode deixar de causar
dó, porque indica que alguns anglicanos não são forces
em lógica, nem em bom gosto.
— Se quisermos figurar a Igreja numa Árvore,
devemos dizer: o Tronco é a Igreja Católica, Apostólica, Romana; os ramos, ramos verdes, vivos, que recebem a seiva da Árvore, são todas as igrejas particula
res do mundo, em omnímoda e perfeita unidade com
Ela (P. R.).
A Igreja Católica não se contenta com meios termos: ou submissão integral ao legítimo Sucessor de Pe
dro, ou nada.

Que diferença há entre a Igreja Oriental Orto
doxa e a Igreja Católica?
A Igreja Oriental Ortodoxa conta 94.000.000 de
adeptos e está dividida em 16 igrejas independentes. „obre as quais èxerce jurisdição honorífica o Patriarca de
Constantinopla.
Antes do cisma havia apenas 5 Patriarcados: Cons
tantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém e a Igre
ja de Chipre.
Depois do cisma, cada Estado, politicamente in
dependente, tem a sua Igreja própria, por exemplo:
Rússia, Grécia, Sérvia, Montenegro, Româma, Bulgána.
O Monte Sinai tem a sua Igreja independente. Ha
via ainda 4 no Império Austríaco.
A revolução tem infelizmente arrumado a Igreja
na Rússia, devido às leis soviéticas.
Os Bispos são todos célibes, mas o clero secular po
de casar-se antes da ordenação.
O Patriarca ecumênico é o Chefe da Hierarquia
A sua fé está expressa em «credos», nos decretos
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dos primeiros 7 Concílios e em determinadas confissões
de fé.
Crêem que a sua Igreja é a única verdadeira Igre
ja de Cristo; rejeitam a supremacia e infalibilidade do
Papa; sustentam que o Espírito Santo procede so
mente do Pai? crêem na real presença de Jesus Cristo
na Eucaristia, como nós, mas defendem que a transubstanciação se não opera quando se pronuncia a fór
mula da consagração, mas na «Epiklesis» ou oração que
dirigem ao Espírito Santo; oram pelos defuntos, mas
negam o purgatório, como fogo purificador; negam o
dogma da Imaculada Conceição, especialmente desde
que foi definido por Pio IX ; baptizam por imersão;
crismam em seguida ao baptismo; dão a comunhão ao
povo nas duas espécies, mas só quatro vezes no ano:
Natal, Páscoa, Pentecostes e Assunção; confessam-se r i
ras vezes; recebem a unção, quando estão doentes e
com saúde; permitem o divórcio, em caso de adultério;
ordenam com a simples imposição de mãos, etc.
A Igreja Oriental Ortodoxa é a que mais se apro
xima da Igreja Católica, — pois crê que a Igreja é uma
Sociedade visível; que tem autoridade para declarar o
que devemos crer; admite todos os Livros do Antigo
e Novo Testamento; crê na Missa; tem todos os 7 Sa
cramentos; honra e encomenda-se à Santíssima Virgem
e aos Santos.
Há ainda outras igrejas orientais de menos impor
tância: Copta, Jacobita, Nestoriana e Armênia, todas
fruto de duas grandes heresias do século V : o Nestorianismo, condenado pelo Concilio de Éfeso em 4 3 1;
e o Monofisitismo, condenado pelo Concilio de Calcedónia em 451 (Cfr. Fortescue: The Lesser Bastem
Churches).
A história da Igreja diz-nos que em diferentes épo'
cas alguns membros destas três principais Igrejas: Or-
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todoxa, Nestoriana e Monofisita, arrependidos do seu
cisma, voltaram à unidade da verdadeira Igreja, a Igreja Romana.
São conhecidas por « lg re ja s 'U n id a s » .
Andam por 6.000.000, divididos em gregos. ítalo-gregos, georgianos, melquitas, rutenos. sérvios. românicos.

Qual foi a origem do cisma entre a Igreja Orien
tal Ortodoxa e a Igreja Romana?
À morte de Metódio, Patriarca de Constantinopla.
ocorrida em 842, todas as Igrejas orientais ortodoxas es
tavam unidas com a de Roma.
Foi eleito para lhe suceder Inácio, filho do impe
rador Miguel I, que fora deposto.
A sua eleição foi confirmada por Gregório IV
(827-844).
A imperatriz Teodora abdicou em 856, ficando seu
irmão Bardas a governar, como regente, o Império Bi
zantino durante a menoridade de seu sobrinho Miguel-o-Beberrão (842-867), de vida crapulosa.
Inácio foi deposto por negar a comunhão a Bardas,
que vivia publicamente em incesto com sua nora, e
por não ter permitido a Teodora que se recolhesse a um
convento, como desejava.
Para suceder a Inácio, ordenaram Fócio precipitadamente em 6 dias, contra os cânones da Igreja.
Fócio era homem de poucos escrúpulos, letrado e
ao tempo Secretário de Estado.
Foi logo sagrado Patriarca por Gregório. Arcebispo
de Siracusa, que estava excomungado.
Inácio e Fócio apelaram para o Papa Nicolau.
O Papa enviou delegados ^a Constantmopla, que
confirmaram a deposição de Inácio.
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Mais tarde, porém, tendo o Papa descoberto que os
seus delegados se tinham deixado subornar por Fócio,
depô-los e excomungou Fócio.
Fócio vingou-se, rebelando-se contra o Papa, acu
sando os latinos de defender que o Espírito Santo pro
cedia também do Filho, introduzindo no «Credo» a
palavra «Ft/toque».
As acusações, feitas numa carta que publicou em
867. eram 5, mas esta era a principal.
Neste mesmo ano Basílio, o intendente das cava
lariças imperiais, feito Imperador, mandou eliminar Bar
das e Miguel, depôs Fócio, por lhes ser aparentado, e
restituiu Inácio à sua sede.
Dois anos depois celebrou-se em Constantinopla o
VIII Concilio ecumênico, que confirmou a eleição de
Inácio e excomungou Fócio.
Excomungado pelo Concilio, procurou ganhar as
simpatias do Imperador.
Compôs um escrito adulador em que pretendia de
monstrar que Basílio era descendente do rei Tiridates
da nobre família dos Arsacides. Conseguiu o seu fim.
Morto Inácio, sucedeu-lhe, tendo a sua eleição si
do confirmada pelo Papa }oão VIII, (872-882), que lo
go em 879 se viu obrigado a excomungá-lo, por ter de
nunciado o Papa e os latinos num segundo sínodo que
esse ano se reuniu em Constantinopla.
Em 886, o imperador Leão X , que sucedera a seu
pai Basílio, depôs Fócio, por traidor, e baniu-o de Cons
tantinopla.
Morreu no exílio em 891.
Com a morte de Fócio cessaram as desinteligências
entre Roma e Constantinopla até 1053, durando a união
150 anos.
O partido anti-papal, que acarinhava as idéias de
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Fócio e 0 considerava herói nacional, continuou sempre.
A união foi quebrada em 1053.
Era então Patriarca Miguel Cerulário (1043-1058).
Revoltou-se abertamente contra a Igreja de Roma.
Acusou-a de consagrar pão asmo, de jejuar aos sá
bados, de se opor ao casamento do clero, etc.; fechou
as igrejas e conventos latinos de Constantinopla.
O Papa Leão IX (1049-1054) repreendeu-o e ele,
em resposta, revoltou-se püblicamente contra Roma.
Os legados pontifícios declararam-no excomunga
do e colocaram a «Bula» sobre o altar de Santa Sofia,
para que o público a pudesse ver.
Sucedeu isto a 16 de Julho de 1054.
Desde então reuniram-se por três vezes os Bispos
orientais e latinos, para discutir os pontos controversos.
A primeira em Bari, em 1098, no pontificado de
Urbano II, em que Santo Anselmo defendeu, com apos
tólica energia, a processão do Espírito Santo do Filho.
A segunda no Concilio de Lião, em 1274. sendo
Papa Gregório X.
A terceira no Concilio de Florença. em 1439, sob
o pontificado de Eugênio III.
Nestes Concílios os Orientais aceitaram unânime
mente as doutrinas da Igreja Romana.
Não o fizeram, porém, por convicção, mas por mo
tivos políticos: esperavam que o Ocidente lhes enviasse
tropas para repelir os turcos.
Quando lhas não mandavam, riam-se dos Concílios.
A primeira união durou 8 anos.
Foi desfeita pelo imperador Miguel Paleólogo.
A segunda durou apenas 4.
Em 1443 os Patriarcas de Alexandria, A n t io q u ia e
Jerusalém repudiaram os decretos conciliares.
O Cisma Oriental dura há perto de 5° ° aR0SPresentemente haverá alguma espeiança ce

250

CAIXA DE PERGUNTAS

Ao ler a resposta insultuosa de Anthimos V II de
Constantinopla ao Papa Leão X III, que o convidava
amável e fervorosamente à união (Enc. «Praeclara»),
quase se desvanecem as nossas esperanças (Duchesne:
Separated from Rome).
Mas talvez agora a revolução soviética, (o presen
te, nunca visto, estado de coisas) e a singular carida
de dos últimos Papas a favor dos orientais lhes tirem
as névoas dos olhos e vejam claramente a supremacia
da Sé de Pedro.
Bento X V fundou o «Instituto Oriental», muito
florescente, certamente preparando a união; e Pio X I
rogou-lhes que depusessem preconceitos e se unissem à
vrdadeira Igreja; e aos fiéis que orassem por esta in
tenção, a fim de que haja «um só Rebanho e um só
Pastor».

X X II

OBJECÇÕES CONTRA A «UNIDADE» DA
IGREJA. A «UNIDADE» DA IGREJA NÃO
SE OPÕE AO PROGRESSO. O CISMA DO
OCIDENTE NÃO ROMPEU A «UNIDADE»
DA IGREJA
Dizeis que a doutrina católica é sempre a mes
ma. Mas como, se o dogma da Imaculada Conceição
só foi definido em 1854, e o da infalibilidade do
Papa em 1870? Pode a Igreja Católica impor os
«credos» que lhe aprouver? Não contém o «Credo
dos Apóstolos» toda a doutrina do Cristianismo?
Não basta admitir o que nos ensinaram os primei
ros Concílios da Igreja?
A Igreja Católica crê e ensina que o depósito da
divina revelação objectivamente ficou completo com i
morte do último Apóstolo, S. João; mas crê também e ensina que pode desenvolver-se, e neste sentido progredir,
a fim de que o povo cristão melhor entenda o ensino di
vino e mais fundamente penetre no seu espírito.
Jesus Cristo enviou os seus Apóstolos a pregar quan
to lhes tinha ensinado (Mt. 28, 20); S. Paulo insiste am
que o carácter do Evangelho é imutável c que se não eve aceitar nada que lhe seja contrário (Gál. 1. 6. 2 im.
1, 13-14 ; 2, 2).
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O Concilio Vaticano diz: «O Espírito Santo não foi
prometido à Igreja para revelar aos Sucessores de Pedro
doutrinas novas, mas para os auxiliar a guardar intacto c
depósito da divina revelação, que nos foi comunicado pe
los Apóstolos, e a expô-la com toda a fidelidade» (Sess.
IV, o ) .
A Bíblia (2 Cor. 12, 27; Col. 1, 13 ; Rm. 6, 5) diz-nos que a Igreja Católica é o Corpo Místico de Cristo,
animado por um Princípio Vital, que é o Espírito Santo
( 5. Agost. Serm. 267).
Ora, quem diz vida, diz desenvolvimento, crescimen
to, progresso.
Não é pois de estranhar que também a Igreja se de
senvolva, cresça, progrida.
Os Evangelhos não são séries ordenadas de teses de
finidas, como os compêndios de teologia; mas simples e
variadas narrativas e discursos de ocasião.
Depois, nem tudo se contém na Bíblia, como o ad
vertiu já S. Paulo (2 Tess. 2, 4).
Logo nos primórdios do Cristianismo surgiram here
sias, que pretendiam basear-se em textos bíblicos, origi
nando com suas falsas interpretações e aplicações não pou
cos nem pequenos erros sobre os mistérios e dogmas da
Trindade, Incarnação, pecado original, etc..
A Igreja, Mestra única da revelação, declarou o ver
dadeiro sentido destes textos e condenou todas as falsas
opiniões que o contraditavam.
Cada heresia, então como hoje, dava origem a uma
nova e explícita declaração da Igreja, definindo o verda
deiro sentido da doutrina questionada, e por isso mesmo
condenando a contrária. Exemplifiquemos.
Ario ensina que Jesus Cristo é uma simples criatura?
A Igreja define, em 325, no Concilio de Niceia, que
Jesus Cristo é Deus, o Verbo feito carne; e condena Ario.
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Nestório ensina que em Jesus Cristo há duas pes
soas, realmente distintas, a divina e a humana?
A Igreja define, em 431, no Concilio de Éfeso, que
em Jesus Cristo há uma só pessoa divina; e condena
Nestório*
Eutiques ensina que em Jesus Cristo não há senão
uma só natureza, a divina?
A Igreja define, em 451, no Concilio de Calcedóma,
que em Jesus Cristo há duas naturezas, uma divina e ou
tra humana, anão confusas, nem alteradas, nem divididas
ou separadas»; e condena Eutiques.
Surgem no século XVI os Reformadores, Lutero c
os seus sequazes, com falsas doutrinas sobre a Bíblia, a
Divina Tradição, a Missa, os Sacramentos, etc.?
A Igreja, depositária e guarda da Divina Tradição,
reúne um Concilio ecumênico (1545-1563) em Trento,
define a verdadeira doutrina; e condena os seus erros.
Não há doutrina católica que não tenha sido directa
ou indirectamente atacada pelos hereges e ímpios, vendo-se a Igreja, no exercício e em virtude do seu divmo Ma
gistério, obrigada a definir a verdadeira doutrina e a con
denar os erros que lhe são contrários.
Antes das definições dogmáticas da Igreja, houve ate
alguns Santos Padres que nem sempre entenderam rectamente um ou outro ponto de doutrina, ou o expuse
ram servindo-se de expressões menos rigorosas ou menos
claras.
A heresia supõe doutrina explicitamente definida c
contumácia em não a aceitar e em persistir no próprio
erro.
Sem isto, não se é herege, pelo menos formal, embora se possa ser herege material.
,
Por isso se vê, frequentemente, no
livros católicos estes ou equivalentes d.zeres: «Sujeito
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mildemente tudo quanto neste livro escrevi ao infalível
juízo da Santa Igreja».
Quando a Igreja define um ponto de doutrina, não
o cria.
Simplesmente declara, em virtude de sua infalibili
dade, que ele se encontra no depósito da divina revela
ção de Jesus Cristo e de seus doze Apóstolos, que lhe foi
confiado.
Esclareçamos mais o que acabamos de dizer com a
seguinte comparação.
Com o auxílio de um poderosíssimo telescópio, des
cubro um novo planeta nos céus, acrescentando assim
mais um facto ao patrimônio científico astronômico.
Crio eu esse planeta? É evidente que não. Apenas
descubro e afirmo a sua existência.
A este desenvolvimento doutrinai aludia certamente
Jesus Cristo, ao comparar Sua Igreja a um grão de mos
tarda (Mt. 13, 3 1 ) e ao declarar a missão do Espírito
Santo, dizendo: «Ele vos ensinará todas as coisas, e vos
fará lembrar de tudo o que vos tenho dito» (Jo. 14, 26;
16, 13 ).
S. Paulo na sua Epístola aos Efésios (Efés. 4, 1 1 - 1 6 )
compara a Igreja a um corpo vivo que, apesar de contínuamente atacado pela heresia, cresce, se desenvolve e
progride» «no conhecimento de Cnsto», do Filho de
Deus».
É clássica a dissertação «An Essay on Development»
do Cardeal Newman sobre este assunto. Não é doutrina
nova, como alguém afirma; mas um sábio perfil da Bí
blia e da Divina Tradição.
O que o Cardeal Newman defendeu calorosamente
há 50 anos, já o defendera no século V S. Vicente Lerinense.
Depois de declarar, que a Doutrina Apostólica per
manece imutável em sua substância, acentua que se não
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trata de mudança, mas sim de desenvolvimento. A dou
trina revelada é sempre a mesma: não se desenvolve, não
cresce, não aumenta, nem diminui, nem se desfigura; a
inteligência é que se desenvolve, é que cresce> é que progride no seu conhecimento.
A doutrina revelada pode apresentar^se-lhe com mais
ou menos luz, com mais ou menos precisão, com maior
ou menor evidência; mas ela permanece sempre a mes
ma em sua plenitude, integridade e significado especí
fico (Com. 23).
Os «Credos» são fórmulas precisas de doutrina, usa
dos para assegurar a uniformidade de ensino e para que
não houvesse dúvida acerca das verdades admitidas pela
Igreja.
Os principais «Credos» são: o dos Apóstolos, o Atanasiano e o Niceno, — que todavia não contêm toda
a Doutrina Católica.
Foram modificados, à medida que surgiam novas he
resias; nao para lhes acrescentar novas doutrinas, mas pa
ra expressar a fé tradicional em termos claros, precisos,
que não pudessem ser torcidos.
É ilógico e pecaminoso limitar a Igreja ao ensino ex
clusivo dos Concílios.
Ela é, e será até ao arranco final dos* séculos, a .iivina e infalível testemunha da revelação de Deus.
Está sempre preparada para responder a qualquer
questão que lhe ponham, a qualquer pergunta que lhe
façam, respeitante ao Evangelho de Jesus Cristo.
Não é uma Igreja morta; é uma Igreja viva.
__Vive de Deus; mas vive entre os homens, para
os homens, e acompanha-os em tudo o que se não opu
ser à sua divina missão (P* RO*

Não proibiu o Papa Bonifácio V III a dissecação?
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Não prova este facto a manifesta oposição da Igre
ja ao progresso da ciência médica?
Bonifácio VIII, na Bula que expediu em 1302 sobre
„enterros», não proibiu a dissecação, proposta pela Me
dicina; apenas legislou contra o bárbaro costume intro
duzido pelos cruzados nobres, mortos em terra alheia, ao
disporem que seus corpos fossem trasladados para a sua
terra natal.
O bárbaro costume, segundo o Papa, consistia nisto:
desenterravam o cadáver, desmembravam-no ou corta
vam-no em pedaços, ferviam-no, descarnavam-lhe os os
sos e mandavam-nos para a terra natal do morto, para lá
serem enterrados.
Assim foram trasladados os restos mortais de Luís XI
de França e de Frederico Barba-Roxa, imperador da Ale
manha.
O Papa estigmatizou este «repugnante» e «abomi
nável» costume, que se generalizara em fins do sécu
lo XIII, e proibiu-o, sob pena de excomunhão ( Extravagantes, m , c. 1 ) .
A dissecação praticava-se por aqueles mesmos tem
pos nas Faculdades de Medicina de Veneza, Pisa, Nápo
les, Florença, Roma, Mompilher e Paris, sem que o Papa
interviesse (Walsh: The Popes and Science, 28-88).

Não expediu o Papa Calisto III, em 14 5 6 , uma
Bula contra o cometa de Halley, que tanto pavor
causou durante a batalha de Belgrado?
Não há memória de semelhante Bula. Foi uma lenda
inventada por Laplace (Reseau Philosophique).
Apesar de lenda, sem fundamento algum histórico,
foi repetida, sob várias formas, por Arago, Smyth, Grant,
Flammarion, Babinet, Daru, Chambers, Draper, White c
outros.
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Pintam o Papa excomungando, exorcizando, anatematizando, imprecando, esconjurando, o cometa.
Segundo Draper, o Papa procurou espantá-lo, a lo
que de sinos.
A Bula, que o Papa expediu a 29 de Junho de 1456,
nem sequer fala no cometa.
O fim único dela foi mover o povo a rogar a Deus
pelo triunfo das armas cristãs contra os turcos.
Os sinos, se tocaram, foi para lembrar ao povo os 3
Pai-nossos e as 3 Ave-marias, que devia rezar pelo triun
fo de Hunyadi e S. João Capistrano, como é uso fazer-se
ao «Angelus» (Pastor: History of the Popes, 1 1 , 400).

Não estão os cristãos todos de acordo quanto
ao essencial? Eu creio que seria preferível aceitar
os pontos fundamentais do ensino <té Cristo e dei
xar de lado as particularidades dogmáticas de somenos importância.
Esta distinção entre doutrinas fundamentais e não-fundamentais foi inventada por Jurieu (Le Vrai Système de VEglise) para remediar a evidente falta de unida
de de governo, de doutrina e de culto das seitas protes
tantes.
Semelhante invenção não tem fundamento, nem na
Bíblia, nem na tradição.
Os que assim falam nem sequer estão de acordo en
tre si, quando se trata de precisar quais verdades são fun
damentais e quais o não são.
— Ainda em 1923, salvo erro de data, estando eu
a missionar na Califórnia, houve grande ce‘euma num
Congresso de seitas protestantes dos Estados Unidos ?ustamente por este motivo.
, •
'Discutia-se, se a uVirgmdade de Mana* devia «.
siderar-se, ou não, como «fundamental"•
9
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A discordância foi tal, que chegou a haver exco
munhões.
N ão somos mais explícitos, porque apenas conserva
mos memória da geral má impressão que o facto causou,
obrigando-nos a versar o assunto da «Virgindade de Ma
ria» algumas vezes em nossas missões (P. R .).
S. Agostinho já respondeu a esta objecção no sécu
lo V , na sua controvérsia com os «Donatistas» do norte
da África.
Escreveu: «Ambos temos o mesmo baptismo. Nisto
estamos unidos.
Ambos temos o mesmo Evangelho. Nisto também
estamos unidos.
Ambos celebramos as festas dos Mártires. Ainda nis
to estamos unidos...
Mas não estais unidos connosco em tudo.
Não estais unidos connosco em vosso cisma; não es
tais unidos connosco em vossa heresia.
E porque numas quantas coisas não estais unidos
connosco, as muitas em que estais unidos não vos servem
de nada» (D e Unitate Ecclesiae, c. 3 ).
— É, afinal, a simples aplicação do princípio:
«Bonum ex integra causa; malum ex quocumque defectu »:
Para que uma coisa seja boa, especialmente na or
dem moral, necessita de o ser em tudo; basta, porém, que
tenha um só defeito para que seja má, isto é: não seja
inteiramente boa, ou seja mesmo muito má, como no ca
so dos Donatistas e similares. (P. R .).

Não bá também muitas divisões e seitas na
igreja Católica: Franciscanos, Jesuítas, Dominica
nos, etc.?
Não. As Ordens Religiosas não são seitas, como <*s
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Denominações protestantes, igrejas separadas, com seus
«credos» privativos.
São Congregações de homens, que se têm fundado
nas diversas épocas da história e que dão ao mundo c
exemplo das mais belas virtudes: os Franciscanos, de po
breza; os Jesuítas, de obediência, etc.
Observam todas os Conselhos de Cristo: pobreza,
obediência e castidade e consagram a sua vida à pratica
da caridade, em todas as suas modalidades, à educação e
instrução da juventude e a missionação.
Têm todas um só e mesmo «Credo»: o «Credo CatÓ llC O )).

Só diferem em matérias em que todos os católicos
são livres.
As Ordens Religiosas «têm, como escreve o Cardeal
Newman, efectivamente as suas respectivas casas e esco
las, mas têm também uma casa e uma escola comum: o
seio de sua Mãe, a Santa Igreja..., o que não sucede com
os Protestantes.
As suas disputas, os choques de opiniões, não são ;>
nais de fraqueza, nem de desunião: são provas de vitali
dade.
As doutrinas da fé são a base e o terreno de suas
contendas, como são os seus argumentos decisivos. «Ro
ma falou, terminou a questãov. (Difficulties of Anglicans, 1, 261).

Não basta o «vínculo da caridade» (jo 13,
para unir os homens no Discipulado de Cris
to, sem serem necessários «dogmas», nem «cre
dos»?
34-35)

Não. Não basta, porque S. Paulo declarai que «sem
fé é impossível agradar a Deus» (Hebr. n , 6) e base.a
sempre a caridade na unidade de fe. Escreve.
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«Trabalhai cuidadosamente por conservar a unidade
do Espírito pelo vínculo da pa£. Sendo um mesmo corpo
e um mesmo espírito, como fostes chamados em uma es
perança da vossa vocação.
Um Senhor, uma fé, um baptismo» (Efés. 4, 3-5).
É necessário «que sintais uma mesma coisa, tendo
uma mesma caridade, um mesmo ânimo, uns mesmos
pensamentos» (Filip. 2, 2 ).
O Senhor, que diz: «Conhecerão todos que sois meus
discípulos, se vos amardes uns aos outros» (Jo. 13 , 35),
diz também: «O que crer, será salvo; 0 que, porém, não
crer, será condenado» (Mrc. 16, 16 ).

Não foi quebrada a unidade da Igreja durante
o grande Cism a do Ocidente?
Não. Hoje nem católicos (Hefele, Hergenrother, Pastor, Kirsch, Denifle), nem acatólicos (Leo, Hinschius,
Siebeking) duvidam da validade canônica da eleição de
Urbano V I.
Canônica, válida e legitimamente lhe sucederam, durante o cisma, Bonifácio IX (138 9 -14 0 4 ), Inocêncio VII
(1404-1406) e Gregório X II (14 0 6 -14 15 ) .
O católogo oficial dos Papas da «Hierarquia Católi
ca» de 1904 nem sequer menciona os de Avinhão e de
Pisa: Clemente V II, Bento X III e Alexandre V .
Nos séculos X V I e X V II houve Papas que tomaram
os seus nomes, e por isso temos Clemente V II ( i 52 3'
' * 534) e Bento X III (17 2 4 -17 3 0 ).
Segundo Santo Tomás (2 2. q. 39, a. 1 ) , «só é a s 
mático aquele que se aparta ciente e conscientemente aa
unidade da Igreja», como o fizeram Cerulário em Coastantinopla em 1053 e Henrique V III de Inglaterra em
I 534*
É provável que Clemente V II e os cardeais france-
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ses, um tanto levianos, que o elegeram, fossem cismátic°s no verdadeiro sentido da palavra; mas, durante todo
o cisma, talvez as pessoas real e verdadeiramente cismaticas não passem de 100.
É verdade que Urbano VI, logo após a sua eleição,
motivou justas -queixas e reparos por sua arbitrariedade e
caracter violento; mas isso de modo algum justifica o procedimento dos referidos cardeais, declarando nula. inválida a sua eleição.
Tinham-no já reconhecido durante meses por legí
timo Sucessor de S. Pedro; tinham assistido à sua «entronização» em S. João de Latrão e à sua <
•coroação >na
Basílica de S. Pedro; tinham-lhe pedido já muitos favo
res; tinham notificado já oficialmente a sua eleição a 6
cardeais ausentes em Avinhão, a vários bispos espanhóis,
ao rei de França Carlos V, ao Eleitor Palatino e ao conde
de Flandes.
A eleição de Urbano VI fizera-se em tão peculiares
circunstancias que, depois que os cardeais seus eleitores
lhe negaram obediência, o povo cristão não sabia que
pensar dos factos.
Entrou a política na questão: a Inglaterra e Flandes
reconheceram o Papa italiano; Escócia. França e Espanha,
o Papa francês.
Diz bem Pastor: «Aquilo não foi mais que um con
flito entre duas nações, que disputavam a posse do Pa
pado: a Itália pretendia recobrá-lo; a França esforçava-se
por o deter nos braços» (Obr. cit. i, 146)*
Em ambos os lados estiveram teólogos, canomstas e
santos.
Santa Catarina de Sena reconhecia Urbano VI; S.
Vicente Ferreira, Clemente VII.
O cisma, pois, do Ocidente não fo. um csma no ve dadeiro sentido da palavra; porque )ama,s se negou a umdade da fé, ou a supremacia do Papa.
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Só havia uma questão a resolver: saber ao certo
quem era o verdadeiro Papa, o legítimo Sucessor de S.
Pedro.
Apenas se resolveu, toda a cristandade se submeteu
humildemente e reconheceu o verdadeiro Papa.
O certo é que durante todo o período que durou o
cisma houve sempre um Papa verdadeiro, legítimo Suces
sor de S. Pedro, fonte genuína de autoridade e unidade
em todo o mundo cristão.
O facto de uma verdade ser para nós duvidosa e por
nós ignorada nada depõe contra a sua existência.
Isto é tão evidente que dispensa demonstração (Cfr.
Smith: The Great Schism of West, 45).
Confessamos lisamente que o cisma abalou a autori
dade, o prestígio, os fundamentos do Papado, que pre
parou o caminho à revoita do século X V I ; mas provou
também manifestamente ao mesmo tempo o caracter di
vino do Papado (Cfr. Pastor: Obr. cit.).
«Que instituição humana teria sobrevivido a esta
prova?» — pergunta de Maistre (D u Pape, IV ).
O cisma prova simplesmente que a ideia do Papado é
indestrutível e a sua unidade inquebrantável (Gregorovius: Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, V I, 620).

Por que estão mais prósperas as nações pro
testantes do que as católicas?
Qual a razão por que nos países em que pre
domina o Catolicism o o povo é mais atrasado em
tudo?
Jesus Cristo não fez da prosperidade material carac
terística de sua verdadeira Igreja; nem jamais declarou
que os bens deste mundo eram sinal de divino favor.
Ao contrário: por tal modo invectivou contra os ri
cos e ambiciosos de riquezas, que alguns socialistas, pouco
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avisados, declaram em suas doutrinas subversivas tê-10
por Caudilho*
Ele declara terminantemente: «.Não podas servir a
Deus e às riquezas» (Mt. 6, 24).
«Ai de vós os que sois ricos, porque tendes aqui a
vossa consolação» (Lc. 6, 24)!
«Em verdade vos digo que um rico dificultosamente
entrará no reino dos céus.
Ainda vos digo mais: que é mais fácil passar um ca*
melo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico
no reino dos céus» (Mt* 19, 23-24).
E com insistência: «0 meu reino não é deste mun'
do» (Jo* 18, 36)*
E acrescenta: «Que aproveita ao homem ganhar todo
o mundo, se vier a perder a sua alma?» (Mt. 16, 26)

O inferno foi a herança, não do mendigo Lázaro,
mas do rico Epulão (Lc. 16, 19-31).
Para S. Paulo, a prosperidade não era argumento de
benquerer divino, pois escrevia a Timóteo: «Nada tronxemos para este mundo, e sem dúvida nada podemos !evar dele.
Tendo pois com que nos sustentarmos e com que
nos cobrirmos, contentemo^nos com isto» (1 Tim. 6. 7-8).

S. Pedro gloriava-se de ter abandonado tudo para
seguir a Cristo (Mrc. 10, 28).
Se a prosperidade fosse prova de favor divino, Deus
seria mutável como as suas criaturas.
Então Deus sancionou a idolatria do Egipto, da As
síria, de Babilônia, Grécia ou Roma, nos dias de sua pros^
peridade política?
Declarou Deus falsa a religião dos judeus, quando
eles eram escravos de Faraó; ou o Cristianismo, quando
os primitivos cristãos eram perseguidos de morte peos
romanos, então no galar,m do seu poder, prospertdade c
grandeza?
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Sancionou Deus o catolicismo dos espanhóis do tem
po de Filipe 11, em que a Espanha era senhora do mun
do, e rejeitou-o agora, em que deixou de o ser?
Sancionou Deus o Protestantismo em Holanda <10
século X V II, quando ela rivalizava com a Inglaterra e
era a via marítima comercial da Europa, e denunciou-o
agora que já o não é?
Não. Semelhante critério é absolutamente falso.
Nem a prosperidade é sinal de favor divino, nem a
pobreza de desfavor.
A prosperidade material nada tem que ver com a ieligião ou irreligião das nações.
Evidentemente, trata-se aqui da economia geral, e
não de economias particulares de prêmio ou de castigo.
O desenvolvimento e progresso de um país depende:
da fertilidade do seu solo; da abundância de suas águas;
da riqueza do seu minério: ouro, prata, cobre, ferro, car
vão, etc.; da multiplicidade dos seus maqui.nismos, na
vios, electricidade, etc.; da energia, actividade e indús
tria de seu povo.
Um pagão ou um judeu pode fazer tanto dinheiro,
ou mais ainda, do que um católico ou protestante, numa
herdade, numa indústria, numa empresa, num negócio
qualquer.
Hoje em dia as nações mal podem dividir-se em ca
tólicas e protestantes.
As coisas têm mudado muito nestes quatro séculos.
Não é católica a França?
Pois é voz comum que 30.000.000 nem sequer cum
prem o preceito pascal.
Não passam por protestantes os Estados Unidos?
Todavia metade dos que vão à igreja são católicos;
e uns 50.000.000 não põem pé na sua respectiva igreja.
A comparação, a fazer-se, deve ser entre o dinamis
mo civilizador católico e o protestante. .
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E foi já feito por Balmes na sua «Cnnlización Europea»; por Graham no seu livro «Prospenty, Catholtc
ãfid Pvotestãfit)) ; e por Young no seu <(Catholic and P totestant Countries Compared».
O Cardeal Newman responde do modo seguinte 2
esta objecção:
«O mundo considera como bem supremo o próprio
interesse e pretende que a sociedade inteira se governe
por este princípio.
Prevê que pode conquistar uma pequena ilha no
oceano, um palmo de terra nas fronteiras, embora lhe ve
nha a custar centenares e centenares de almas, de vidas,
e tem-o por excelente negócio...
-A Igreja Católica, ao contrário, seguindo o exemplo
do seu divino Fundador, tem em muito cada uma das al
mas e só trabalha pelo seu bem-estar.
Jesus Cristo morreu por elas; confiou-lhas; sacrifica
tudo por elas, que são a sua missão, e crê-se desobrigada
de sua tremenda responsabilidade.
•Ninguém se lembrou ainda de acusar o Estado por
não fazer santos; mas acusa-se francamente a Igreja de
não poder inventar máquinas a vapor ou de se não ocu
par de tarifas aduaneiras» (Anglican Difficulties).

X X I II

SANTIDADE DA IGREJA. A IGREJA CA
TÓLICA É «SANTA». ISTO PORÉM NÃO
TIRA QUE HAJA CATÓLICOS MAUS. A
DOUTRINA DA IGREJA É A MESMA QUE
JESUS CRISTO PREGOU
Que quer dizer: a Igreja é santa? Não são tam
bém santas as outras igrejas? Porventura não há
também almas devotas noutras religiões ou cristandades?
Santidade implica proximidade de Deus, origem e
autor de toda a santidade (Is. 6, 3; Apoc. 4, 8).
Por isso a Bíblia chama «santos» a certos lugares por
terem sido particularmente abençoados de Deus (Êxod.
3, 5; Mt. 4, 5 ) ; «santas» determinadas coisas, por terem
sido dedicadas ao culto divino (Êxod. 29, 29; Hebr. 9,
2 ); «santas» certas pessoas, por terem estado xntimamen'
te unidas a Deus pela caridade (Tob. 2, 12 ; Rm. 1» 7»

Apc. 5. 3)A Igreja Católica é santa, porque Jesus Cristo, seu
Fundador, é Deus, fonte infinita de toda a santidade.
Só Ele pôde lançar confiadamente este desafio aos
seus inimigos: «Qual de vós me arguirá de pecado?» (J°*
8, 46).
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7 ' ° f f^wCla1cl0re.S 1as outras ’greÍas: Lutero, Calvino,
umglio, Wesley; e de outras religiões: Gotama, Maomé,
toram meros hômens, e homens que não brilharam pela
eminencia ou heroicidade de suas virtudes.
A Igreja Católica é santa, por sua íntima união com
Jesus Cristo, porque é Sua Esposa (Efés. 5, 23-32) e seu
Corpo Místico (1 Cor. 12, 27; Efés. 1, 22).
«Nos somos membros do Seu Corpo, da Sua carne
e dos Seus ossos» (Efés. 5, 30).
Os católicos são um «povo escolhido» e uma «nação
santa», porque são varas da verdadeira Videira, Jesus
Cristo (Jo. 15, 5).
Ainda os que estão fora da Igreja, por ignorância
invencível, participam de Sua vida divina, se desejam
sinceramente pertencer à verdadeira Igreja, posto que
suas igrejas sejam «varas secas por estarem separadas da
Videira» (Jo. 15, i-6).
A Igreja Católica é santa, não porque não haja pe
cadores em Seu seio (Mt. 13, 24-30, 47-48), mas porque
o Seu fim é produzir sahtidade.
«Cristo amou a Igreja, e por ela se entregou a si
mesmo, para a santificar... para que fosse glonosa, sem
mácula, nem ruga, nem outro algum defeito semelhante,
mas santa e imaculada» (Efés. 5, 25-27).
O ideal que Ela prega ao mundo é o mesmo gc
Jesus Cristo:
. ,
.
«Sede perfeitos como 0 vosso Pai celestial e perfeito ■
(Mt. 5, 48). , ,, ,
,
Tem pregado sempre, com infalível certeza, todo o
Evangelho de Jesus Cristo, de que é depositaria, o que
vem nele como mandamento e o que é de simples conPor S. Paulo, na pessoa dos Fihpenses, du ao mun
do inteiro: «Haja entre t * 0 mesmo sentimento que
houve também em Jesus Cristo» (Fihp. - 5)•
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V ai repetindo, através do espaço e do tempo, o ensi
no do Senhor: «Se queres entrar na vida, guarda os man
damentos» (Mt. 19, 17 ).
((Nem todos são capares desta resolução, mas somen
te aqueles a quem isto foi dado...
Quem é capaz de compreender isto, compreenda-o\>
(Mt. 19, 1 1 - 1 2 ) .
((Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus; depois vem, e
segue-me» (Mt. 19, 2 1 ) .
A Igreja põe à disposição de seus filhos os meios
instituídos por Jesus Cristo para nos conceder sua graça:
a Missa e os sete Sacramentos.
Por eles nos aplica os méritos que o Senhor nos ga
nhou com Sua paixão e morte de cruz.
As virtudes dos católicos estão na exacta proporção
de sua fidelidade em aceitar a Sua doutrina, em observar
os Seus mandamentos e conselhos, em assistir à santa Mis
sa e em receber com frequência os Sacramentos.
Os pecadores, os maus católicos, — que, por infelicidade, não faltam — , são maus precisamente porque de
sobedecem às leis da Igreja e desprezam os Sacramentos,
ou se descuidam de os receber, ou ainda porque os rece
bem sem as devidas disposições interiores.
São pois menos justas, sem fundamento neste pon*to, as acusações dos inimigos da Igreja, por exemplo, de
Coulton ou Lea, como se Ela calasse e não estigmatizasse
os pecados dos maus católicos.
Ela é a primeira a admoestá-los, a repreendê-los.
Se eles se obstinam em seguir pela senda do mal,
considera-os como étnicos e publicanos, que recusam ajus
tar a Sua vida pela doutrina salvadora que lhes prega.
Mas, felizmente, abundam os que se aproveitam do
ensino e ministério da Igreja.
— A par do paganismo da hora presente, há uma
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grande revivescência de vida cristã. A era de perseguições
toi sempre era de mártires; e o sangue dos mártires foi
sempre semente de cristãos (P. R.).
A Igreja Catóhca é santa em seus Santos.
Os Actos dos Apóstolos e S. Paulo em suas Epísto
las empregam a palavra «santo» como sinônimo de «cnstão», prova evidente de que todo o cristão é chamado
à vida de santidade (Act. 11, 16; Rm. 8, 27; Efés. 1, 1).
Mas há muito, mesmo muitot que »santo > e ■ cns^
tão» deixaram de ser sinônimos para a Igteja.
Ela nem denomina santo nem santa o homem ou a
mulher que viveu na simples prática da vida cristã.
Ela não beatifica nem canoniza virtudes comuns; mas
somente heróicas.
— Virtudes heróicas confirmadas por insuspeitos e
ajuramentados testemunhos humanos, e sobretudo por tes
temunhos divinos: milagres.
Mais, todavia.
O processo destes testemunhos, humanos e divinos,
é ainda entregue a um verdadeiro, peritíssimo e rigorossíssimo Tribunal, para ser estudado, discutido, pleiteado,
aprovado, ou arquivado.
Só o homem, ou a mulher, cuja heróica virtude seja
sancionada por todos estes testemuhos, resista vitoriosa
mente a todas estas provas, e beatificado ou canonizado
pela Igreja e colocado sobre os altares, como exemplar a
seguir, e intercessor, perante Deus, a invocar (P. R.).
A diferença que existe entre um gênio e um talento,
entre a bravura e o heroísmo de um capitão que se lança
a feitos aparentemente impossíveis e a simples coragem
de um soldado, é a que existe entre a santidade e a
bondade comum.
c
Os primeiros santos venerados pela lgreia foram os
mártires dos primeiros séculos, que sofreram toda a c as-
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se de tormentos pela fé (Allard: Ten Lectures on the
Martyrs).
Nosso Senhor diz*nos que a essência da santidade é
o amor que nos une a Deus.
«Se alguém me ama, guardará a minha palavra, c
meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele
morada» (Jo. 14, 23; Cfr. 1 Jo. 4, 16 ).
Os mártires deram prova do mais subido amor de
Deus:
«Ninguém tem maior amor do que este, de dar um
a própria vida por seus irmãos» (Jo. 15, 13 ) .
A Igreja considera justos e amigos de Deus todos os
que estão em estado de graça, mas santos somente os que
praticaram todas as virtudes em grau eminente (Col. 3,
12*14 ; 1 Cor. 13 , 4*7).
«Santidade é uma virtude geral que dirige e ordena
os actos de todas as virtudes a Deus» (S. Tom. 2, 2.a',
q. 8 i, a. 8).
Desde o proto-mártir Santo Estêvão até Santa Teresa
de Lisieux e S. João Bosco, que fecunda Mãe de santos
tem sido a Igreja Católica! Quem os poderá contar?
Desde 1643 publicaram já os sábios críticos Bolan*
distas 64 grandes volumes, com suas vidas (Delehaye:
The Work of the Bollandists).
Eles morreram por Cristo, como: S. Pedro, S. Paulo,
S. Policarpo, Santa Inês e Santa Cecília.
Eles conquistaram nações, povos, para Cristo: S. Pa*
trício, S. Bonifácio, S. Ascário, S. Metódio e S. Francisco
Xavier.
Eles fundaram Ordens Religiosas de homens e mu
lheres, em que se observam fielmente os conselhos evan*
gélicos, como: S. Bento, S. Bernardo, S. Francisco, S. Do*
tningos, S. Inácio de Loiola, S.,!< Teresa de Jesus, Santa
Madalena Barat.
Eles consagraram a sua vida ao cuidado de toda <•

sorte dc enferm os, como: S. Cam ilo e S. Joio de Dem.
Eles dispensaram aos pobres verdadeiros carmhm de
pait como S* Viccntc de PauloEles dedicaram-se ao resgate dos cativos, entre cs
muçulmanos, como S* )oao de Mata e S* Félix dc VaJéúu
Eles defenderam intrepidamente a fé em todas as
partes do mundo, como: S . Atanásio. S . Agaboho, S.
Jeronimo, S. Ambrósio, S. Tomás de Aquino, S. Canino.
Eles aconselharam os Papas, como Santa Catarina de
Sena.
Eles pelejaram heroicamente pela sua pátna. como
Santa Joana de Arque.
Eles revelaram-nos os íntimos segredos do mundo
do espírito, como Santa Teresa de Á vila e S. Jo io da
Cruz.
A Igreja Católica é santa, porque, como Jesus Cris
to e Seus Apóstolos, sempre tem operado m ilagres e há-de continuar a operá-los até ao fim do mundo, em con
firmação da Sua doutrina (M rc. 16, 20 ).
Jesus Cristo legou-Lhe em testemunho este soberano
poder:

«Estes sinais seguirão aos que crerem; Expulsarão
os demônios em meu nome; falarão novas Imguas: manusearão as serpentes; e se beberem alguma potagem
mortífera, não lhes fará mal; porão as mãos sobre os en
fermos, e os sararão» (M rc. 16 , 17 -18 ).
Quem pode sinceramente negar à Igreja Caróbca
o poder de fazer milagres?
Tem os especialmente dois exemplos em nossos ebas
a confirm á-lo: Lurdes e Fátima.
E note-se que há ali um tribunal de provas, consntuído por médicos que mm.o
ras miraculosas de curas por sugestão (
_
u r,
Grandm aison: T u ^ ty Cures * Lo.nk,; Le Bec.
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dical Pioof of Miraculous; Marchand: The facts of
Lourdts).
Falando da santidade da Igreja, diz S. Cipriano:
«A Esposa de Cristo não pode adulterar; é . fiel e
casta. Tem uma só casa e guarda a santidade de sua
câmara.
Educa os seus filhos na observância da lei de Deus,
e cria-os para o Céu.
O que se separa dEla saiba que se junta com uma
adúltera, e que as promessas feitas à Igreja já o não
alcançam a ele.
O que abandona a Igreja, não espere que Jesus Cris
to o recompense: é um estranho, um proscrito, um ini
migo.
Não terá Deus por Pai, quem não tiver a Igreja por
Mãe» (D e Unit. EccL, 5 ).
De boa mente admitimos, que há muitas almas de
votas fora da Igreja Católica, como todos os sacerdotes
que têm convivido com os convertidos podem teste
munhar.
Eu baptizei muitos luteranos nas herdades de N o 
roeste que tinham guardado fielmente durante muitos
anos os dez mandamentos, tal-qualmente o mancebo Jo
Evangelho (Mt. 19, 2 0 ); e muitos da AltaAgreja Episco'
paliana, em Nova-Iorque, que se confessavam e comun
gavam regularmente, firmemente, embora erroneamente,
convencidos de que em verdade recebiam a graça dos
Sacramentos.
A regularidade de suas vidas não era devida à he
resia nem ao cisma, mas sim à graça de «Deus nosso Sal'
vador, que quer que todos os homens se salvem e che'
guem a ter 0 conhecimento da verdade» (I Tim . 2, 3' 4)Falando com eles, vim a saber que havia muitos anos
já que criam e praticavam muitos pontos da doutrina ca
tólica.

SANTIDADE

da igreja

Não tinham pecado contra a luz.
Estavam na heresia e no cisma "por ignorância-,
como S. Paulo antes de sua conversão (I Tim. i, 13).
Depois de convertidos, viram que a única verdadei
ra e divina escola de santidade é a Igreja Católica.
Lutero, negando o livre arbítrio e a eficácia das
boas obras, impossibilitou toda a verdadeira santidade;
substituindo o sentimento pela razão, lançou nos es
píritos e nos corações o germe da anarquia, do indiferentismo e da descrença, em matéria religiosa,
Calvino, com a sua doutrina sobre a predestinação
absoluta, fez de Deus o Autor do pecado, condenou quase
toda a raça humana aos eternos suplícios do inferno e
destruiu as raízes mesmas da santidade...
Lutero, em nome do livre exame, pôs de parte a
Missa, denominando-A uma «abominação», e falsificou
o ensino da Igreja respeitante aos Sacramentos, desprovendo assim o mundo cristão dos meios divinos de alcan
çar a santidade.
Os modernistas hodiernos, seus legítimos descei
dentes, negando totalmente o sobrenatural bíblico, veem
a origem dos Sacramentos nos mistérios do culto pagão e
declaram que os Mandamentos se não podem cumprir
e que eram meras fórmulas religiosas de uma tribo semítica ignorante.
É inegável que a presente quebra da autoridade em
matéria religiosa e devida a rejeição da autoridade da
Igreja de Cristo, como o efeito a sua causa: e que a ambicão e o egoísmo, que atormentam o mundo moderno,
comercial e político, são devidos ao individualismo pro
testante (Grimley: The Chitrch, 167).
Em balde se buscaria, fora da Igreja Catouca. a san
tidade heróica que caracteriza os Santos católicas.
Aconselho o meu arguente a ler algumas v,das do,
Santos.
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Porventura isto o levará, e aos Céus praza que leve,
aos braços da verdadeira Igreja de Cristo, como levou
um oficial do exército inglês, que eu baptizei.
Dizia-me ele: «A vossa Igreja é Mãe de grandes ho
mens- O Dedo de Deus está nela».

Se a Igreja Católica é assim tão santa, como
há nela tantos adúlteros, ébrios, e políticos de alr
ta posição, sem consciência? Não conviría pôr bem
em relevo que os de maior renome e de mais ele
vada categoria seriam melhor recebidos na Igre
ja? Por que há na Igreja Católica tantos pobres e
ignorantes?
É porque a Igreja é o Remo universal de Deus, por
Ele incumbida de pregar o Evangelho a todos os ho
mens: santos e pecadores, ricos e pobres, sábios e igno
rantes, sem distinção de classes nem de pessoas.
Ouvi o grande Paulo de Tarso: «Depois que veio a
jé ... não há judeu nem grego; não há servo nem livre;
homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo» (Gal. 3, 25, 28).
A Igreja não é constituída só por eleitos, como en
sinaram VVyclif e Calvino; não é um clube aparatoso,
exclusivo para nobres e ricos.
Os pecadores arrependidos encontram nEla Mãe ca
rinhosa, que os recebe de braços abertos.
Os obstinados no mal, de vida notoriamente escan
dalosa, excomunga-os, à semelhança do que fazem os
Estados aos cidadãos traidores e criminosos convencidos
de crime.
Aos adúlteros, ébrios e políticos, sem consciência,
embora sejam milionários e pertençam às mais nobres e
distintas famílias, nega-lhes a comunhão, enquanto não
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deem sinais de verdadeiro arrependimento e áe firme
proposito de emenda.
Mais ainda: nega-lhes também a absolvição; e, te
morrem nesse estado notório, público, sem darem sinais
de arrependimento, nem sepultura eclesiástica lhes con
cede (P. R.).
O Verbo de Deus veio ao mundo pelos pecadores.
O anjo Gabriel disse a Maria: «Chamar^Lhe^ás por
nome Jesus; porque Ele salvará o Seu povo dos seus pe~
cados» (Mt. 1, 2 1).
E o próprio Jesus Cristo assim falou:
«0 Filho do homem veio salvar o que havia perecido» (Mt. 18, 1 1 ) .
nEu não vim a chamar os justos, mas os pecadores»
(Mt.9,13).
Não obstante a consciência de Sua preeminência.
como inocente Filho de Deus, escolheu passar a vida
humana entre pobres e ignorantes, sem os humilhar, mis
condescendendo com eles.
Um dos sinais pelos quais O deviam reconhecer por
Messias era justamente por anunciar «o Evangelho aos
pobres» (Mt. 15, 5)*
Jesus falou sempre de Sua Igreja como de uma So
ciedade composta de bons e maus.
Comparou-A a um campo em que o trigo cresce
misturado com joio (Mt. 13» 24"3°)* a uma rede que
contém bons e maus peixes (Mt. 13, 47): a uma eira, em
que há palha e trigo (Mt. 3, 12); às virgens prudentes
e loucas (Mt. 25, 1-12).
S. Paulo compara a Igreja a uma grande casa, -'i'
zendo:
v
,
„Numa grande casa há não somente vasos de ouro
e de prata, mas também vasos de pau e de >arro... ce
honra... e de desonra» (2 Tim. 2, 20).
Se
E S. João escreve que todos somos pe.adorcs.
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dissermos que estamos sem pecado, nós mesmos nos enganamos, e não há verdade em nós» (I Jo. i, 8).
Falei, uma ocasião, em Boston com um pastor uni
tário, de Burlington, Vermont, que me disse que esta
va pronto a resignar o seu cargo, porque, tendo queri
do aceitar na sua Congregação umas famílias pobres e
desprotegidas, recebera um enérgico protesto da parte de
seus paroquianos ricos.
A Igreja verdadeira arrepia-se ao ouvir tais mesquinhezes, semelhantes factos.
Ela vê, e viu sempre, Jesus Cristo no pobre, segun
do as Suas palavras: Tudo o que fizerdes a um dos meus
irmãos mais pequeninos, a mim o fazeis...; e tudo o
que deixardes de lhes fazer, a mim 0 deixais de fazer»
(Mt. 25, 4 1, 45).
Pecadores haverá sempre até à ceifa (M t. 13 , 30).
Então será separado o trigo do joio, o grão da palha,
"05 cabritos das ovelhas» (Mt. 25, 3 2 -3 3), os justos dos
pecadores, os eleitos dos condenados.

Podeis acaso negar que muitos Chefes da Igre
ja, — Papas, Bispos e Sacerdotes — , foram ho
mens maus? Como podeis, pois, chamar «santa» a
Igreja?
A Igreja em si é, foi e será sempre «santa», em
bora alguns de Seus Chefes vivam em diametral oposição
com o Evangelho que anunciam.
Eles, na hipótese, são em si varas secas da Videira,
pois, em razão de seus pecados, não recebem dEla a
vida.
Poderá alguém acusar por isso de menos santa a
doutrina que pregam?
Por isso mesmo que não cumprem, é que não sao
santos; se a cumprissem, sê-lo-iam.

SA N T ID A D E
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*77

Chamais vós má uma macieira por encontrar debai
xo dela podres algumas maçãs caídas?
,
Não e pelas maçãs caídas, mas pelas que estão r«a
árvore, que ajuizais da qualidade da macieira.
O clero vicioso dará estreitíssimas contas a Deus
da forma como exerceu o seu santíssimo ministério, se
gundo a palavra do Senhor: «Aquele a quem muito foi
dado, muito lhe será pedido» (Lc. 12, 48).
De 262 Papas 76 foram canonizados, e apenas
3 desempenharam indignamente o seu múnus: João XII
(955-964), Bento IX (1024-1032) e Alexandre VI
(1492-1503).
Não se esqueça o arguente de que no Colégio Apos
tólico, de apenas 12, houve um Judas.
Que dinastia real terrena» por mais ilustre que tenha sido em letras e virtudes, pode comparar-se com a
dinastia Papal, iniciada há quase 2 milênios?
Quanto a Bispos e a Sacerdotes, é certo que. em
todos os períodos da história, tem havido casos veráadeiramente lamentáveis; mas, em geral, ou se têm arrepen
dido de seus pecados antes de sua morte, ou aposutaram
na prova e na perseguição, ou se lançaram abertamente
na heresia e no cisma.
Não é, pois, justo citar sempre a vida má da mi
noria, quando todos concordam em que a maioria do
clero tem sido fiel a Deus e honrado o seu divino mi
nistério.
. ,
Mailland, historiador acatólico, escreve: -À historia
testemunha que os monges e o clero foram sempre, e
em toda a parte, melhores que a massa do povo (The
Dark Ages, 8).
. . .
, _
O mesmo confessa Voltatre arqui-inmugo do Cris
tianismo.
N ão te v e m lã o H am ack (Dogm eogescH ichte.
1 1 . 6 4 1 ) em <H «r que e s le su íta s. cem s « < * « « -
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tica e probabilismo, estavam minando a Moral do
Evangelho? Não demonstrou Pascal nas suas «Pro
vinciais» que a Moral da Igreja Católica era baixa
e laxa?
Não. A Moral do Evangelho nada sofre com a
doutrina defendida pelos moralistas católicos.
A Igreja ensinou e explicou sempre claramente, à
luz da divina e infalível tradição, os dez mandamentos
e as virtudes cristãs.
Não deixou nunca a consciência dos fiéis ã mercê
de opiniões peregrinas ou subversivas.
Deve ter-se presente que há dois caminhos na vida
espiritual: o dos preceitos e o dos conselhos.
Para os que seguem pelo caminho da perfeição, es
crevem-se livros de ascética e mística.
Para os que vão pelo caminho dos Mandamentos,
caindo aqui e levantando-se além, escrevem-se tratados
de moral, que indicam o mínimo, o estrictamente ne
cessário à eterna salvação.
Por casuística, entende-se a mera aplicação dos prin
cípios gerais da Ética católica aos casos particulares.
Não se procede mesmamente no foro civil? Não
se aplica o Código aos crimes que aparecem?
Não é uma invenção jesuítica. Existiu sempre na
Igreja.
Os Jesuítas contribuiram sim, e muito, para a sua
sistematização.
S. Paulo, por exemplo, foi casuísta.
Decidiu não poucas questões nas suas Epístolas, tais
como:
Que se devia fazer da carne sacrificada aos ídolos:
que as mulheres se cobrissem na igreja; acerca do di
vórcio; dos direitos e deveres dos cônjuges,, relativos a
coabitação e separação, etc.

« « ° # S“ lt0? Paáfe* °* PaPM’ °* *“ *** « Omc&m,
gerais e particulares, também dianteira.». — » í :.
Moral.
1
^
, Quanto à controvérsia entre Pascal e os y—«««*«
ha ouvida de que Pascal se cquivocoo.
A doutrina do ^Probabtiismo» é tão d ata t C0Bvm>
cente, que o não pode ser mais.
Suponhamos que eu duvido de que exata
lei que me obrigue a praticar ou a om iür esse oo aqse»
le acto.
Suponhamos que vim depois no conhecimento de
que realmente existe uma lei, mas não tenho a certeza
de que ela compreenda o meu caso. Duvido, e d&vtdo
sèriamente.
Estudo, penso, consulto, e continuo na dúvida.
Tenho razões ponderosas e testemunho» de pessoas
graves que opinam que a lei não abrange o meu caso.
N ão é semelhante opinião provável? Que pode b*ver mais razoável?
A s 19 «Cartas» dirigidas a um Provincial são na ver
dade uma peça literária; mas revelam , ao mesmo tem
po, a pobreza teológica do seu Autor e os seus mrnts»
preconceitos.
Dos inúmeros casos que os Jesuítas têm d?scundt>
em seus tratados de Moral escolheu Pascal 1 32. entre os
quais há 43 repetidos.
Belloc, polígrafo inglês, no seu excelente jvm fkto*
«Providencial Letters», soma a sua análise nos termos
seguintes: «3 cartas estão alteradas; 17 ú o simplesmen
te frívolas, não passam de protestos contra decisões do
senso comum, com as quais todo o mundo está boje <ac
acordo; 2 estão postas com tal arte. que ofcngam a doer
o que não está no original; 1 1 f o puro jogo de paUvrw.
suprim indo nelas algum fe t o & im poctanc^ no decur
so da disputa, com o fim de iludir o leitor, 35
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assuntos católicos, que não interessam os que o não são.
Ficam, pois, 14 que merecem um pouco mais de
atenção.
Destas, 8 foram condenadas em Roma.
Das restantes, 3 sofreram tais mudanças e alterações,
que realmente não merecem outra sorte.
Há apenas 3 duvidosas: uma sobre simonia; outra
sobre o procedimento dos juizes na provisão de um be
nefício; a terceira sobre usura.
Assim se desvanecem os ataques contra a moralida
de dos Jesuítas e perde os seus tiros a arma maneja
da contra a Igreja.
É insípida, sem sabor, esta conclusão. Mas é exacta>>
(Belloc: Pascal’s Provincial Letters).

X X IV

SÓ A IGREJA ROMANA É VERDADEIRA
MENTE «C A T Ó L IC A »
Por que chamais vós «católica» exclusivamente
à vossa Igreja? Não se dizem também «católicas»
a Igreja inglesa e a Igreja oriental? Não dizem to
dos os cristãos, ao recitar o «credo dos Apóstolos»:
«Creio na Igreja católica»? N$o há hoje no mun
do mais protestantes do que católicos?
Só a Igreja Romana é «católica», porque só ela é
universal, quanto ao tempo, à doutrina, e ao espaço.
Sua continuidade tem sido perfeita desde que Je
sus Cristo A fundou na sua primeira vinda, e perfeita
será sempre até à segunda.
Ela prega todo o Seu Evangelho, e administra todos
os meios de salvação que Ele nos deixou.
Ela não se confina nesta ou naquela região particu
lar, mas a sua voz faz-se ouvir em todas as nações do
mundo.
A palavra «católico» não denota uma qualidade.
Não se pode ser «anglo-católico», «oriental-catóhco»,
«liberal'Católico»; não se pode ser mais ou menos catolico.
Ou se é católico, ou não se é (Grimley: The Ckurch,
,5 4 )A s igrejas orientais asmáticas não são ,catóUcas.<,
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quanto ao «tempo»: as «menores» datam do século V ; .1
«Ortodoxa», do século X I.
Igualmente o não são as igrejas protestantes: a lu
terana e anglicana começaram no século X V I ; a baptista, no século X V II; a metodista, no século X V III; a dos
«(discípulos de Cristo», no século X IX .
Também nenhuma destas «igrejas» é católica, quan
to à doutrina, pois todas se separaram do centro da uni
dade da fé, — a Sé Romana — , questionam e negam
muitos pontos dogmáticos e morais do ensino de Cristo
e de seus Apóstolos.
Nem são «católicas», quanto a extensão, pois elas
mesmas se identificaram, desde o seu começo, com al
guma nação em particular; Alemanha, Escandinávia, In
glaterra, Rússia, Bulgária, România, Sérvia, Grécia.
A mera profissão, ou melhor, recitação de um «cre
do» não constitui um católico, como provam as mesmas
igrejas separadas, que recitam o mesmo «credo», ten
do todavia as suas doutrinas privativas, porque o inter
pretam a seu modo.
O número das diferentes seitas dispersas por todo
o mundo não constitui uma igreja católica.
O Catolicismo implica unidade divina de governo,
de fé e de culto.
O Antigo Testamento profêtiza em muitas passa
gens que a Igreja do Messias será um Reino universal
(Gén. 12, 3 ; Sim. 2, 8; 2 1, 8; 62, 1 1 ; 7 1, 8; 85, 9; Is.
2, 2; 9, 7; 59, 5; Dan. 2, 35 ; 7, 26; Mal. 1, 1 0 - n ;
Zac. 9, 10 ).
O Novo Testamento põe sempre em contraste a
universalidade da Lei N ova com o carácter nacional da
Antiga.
É verdade que foi ao povo judeu que Jesus Cristo
e os Apóstolos primeiro pregaram. «Ele veio para os seus»
(). 1, 1 1 ) , diz S. João. E o próprio Senhor aos Seus Após-
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t°los:

«Ide antes às ovelhas que pereceramda casa de \-

raeh (Mt. io, 6).
Todavia, lembrou, de onde em onde, ao povo ju
deu, que o Reino que vinha estaveleber sobre a terra
seria universal, quanto ao tempo e ao espaço.
Por ocasião da cura do servo do Centunão, profetizou que viríam para o seu Reinot para a sua Igreja.
«muitos do Oriente e do Ocidente» (Mt. 8. u ) .
À Samaritana disse: «É chegada a hora'em que vós

não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em ferusalém» (Jo. 4, 2 1).
Em suas «parábolas» fala-nos do Semeador cujo
campo de semeadura é o mundo... e o tempo da ceifa é
o fim do mundo» (Mt. 13» 38-39); e que «arrendaria a
vinha dos judeus a outros lavradores» (Mt. 21. 4 1). isto
é: aos gentios.
Tanto assim, que momentos depois falou mais cla
ramente, dizendo: «Eu vos declaro que vos será tirado o

Reino de Deus, e será dado a um povo que faça os frutos
dele» (Mt. 21, 43).
Antes de sua morte, declarou que uo Evangelho seria pregado no mundo inteiro» e em «todas as nações>
(Mt. 24, 14; 26, 13; Mrc. 13, 10; 14, 9).
Depois de Sua Ressurreição, deu aos Seus Apóstolos
esta universal missão: «Ide, pois, e ensinai todas as gen*

tes». «Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a
toda a criatura» «Ide e pregai em meu nome penitência
e remissão de pecados em todas as nações, começando
por Jerusalém» (Mt. 28, 19; Mrc. 16, 15; Lc. 24, 4;)*
Os Santos Padres declaram muitas vezes que a Igreja é católica, porque está difundida por toda a terra e em
toda a parte ensina
homens devem saber em matena rt.uB«.w
OS
Catecheses, 18, 23; Cfr. S. Iren.: Adv. Haeres.
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Orig.: Cont. Cels. 2, 1 3 ; In Num . 12 ; S. Optat.: De
Schis. Don. 2, 1 ) .
Batiffol expôs em dois volumes, que intitulou: «Le
Catholicisme de Saint Augustin», a doutrina do Santo
Doutor sobre este assunto.
Depois de mencionar várias razões por que é cató
lico, escreve: «O mesmo nome de Igreja Católica me re
tém nela. Entre tantas seitas e heresias, como vão sur
gindo, só ela é em verdade católica.
Tanto assim é que, se um estrangeiro se dirige a um
herege e lhe pergunta: Onde é aqui a igreja católica?,
não lhe aponta a sua igreja, mas a verdadeira igreja»
( Contr. Episc. Manichaei Fundi., 5 ).
E noutro lugar diz: «A Igreja é chamada católica,
tanto por seus inimigos, como por seus filhos.
Os próprios hereges e cismáticos vêem-se obrigados
a chamar-lhe católica, porque, se a chamarem por outro
nome, ninguém os entende» (De vera Religione, 7).
A Igreja é católica, quanto ao tempo.
Ela pode indicar a data de cada heresia e cisma;
não há uma só, porém, que possa indicar-lhe outra data
de origem, que não seja o dia do Pentecostes.
Por vezes, admite-se e publica-se até inconsciente
mente a sua perpetuidade, como no facto seguinte:
Lembro-me de que há anos um velho ministro me
todista, fazendo a apresentação pública de um jovem sa'
cerdote católico, disse: «Tenho muito prazer, como ve
lho membro de uma igreja nova, em apresentar-vos um
membro novo da Igreja velha».
A Igreja é também católica, quanto à sua extensão.
O número de católicos excede não só o número cie
aderentes de cada uma das seitas, mas até o número-de
todas juntas. A «American Encyclopedia» fomece-nos 3
seguinte estatística:

CATOLICIDDE da

igreja

Católicos ...............
Protestantes........................
Cismáticos orientais ...............

A «Exposição Missionária
sentou os seguintes números:

28 5

294*5%1*999

194.102.000
120.729.000

Vaticana» de

1926 apre-

Católicos ............................
Protestantes........................
Cismáticos orientais .............

Catholic Missions m Figures

305.000.000
220.000.000
158.000.000
and Symbol5.

Meros números não Constituem verdadeira catolia
dade; todavia, a Igreja, que é católica de direito divino,
também o é de facto: de direito divino, porque recebeu
de Jesus Cristo a missão de levar a fé. a sua Mensã'
gem», o seu Evangelho, ao mundo mteiro; de facto, porque está difundida por toda a terra e os seus fiéis ex
cedem em número todos os das outras igrejas em con
junto.
«A Igreja, — escreve Karl Adam —, não é uma
Sociedade ou uma Igreja como qualquer outra; nem
uma simples igreja que exista entre os homens: é a
Igreja dos homens, a Igreja do gênero humano.
É esta sua qualidade a origem do seu inesgotável
dinamismo, contínua, incessante, pasmosa actividade, e
que constitui a sua grandeza.
Seus membros estão dispersos por todas as nações,
sem que os diversos interesses nacionais influam na sua
acção.
Verdade seja, que houve tempos calamitosos cm
que a Igreja parecia serva do Imperador da Alemanha
ou do Rei de França.
.,. ,
Mas foram meros episódios transitórios, breves e
forçadas suspensões, na sua missão mundial.
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Ela combateu, lutou, até libertar-se a si mesma, em
virtude da sua missão perante o gênero humano, de prín
cipes e de povos; até reconquistar a sua espiritual liber
dade, assegurando a soberania do Reino de Deus e a
independência da fé e moral cristãs» (T h e Spirit of Catholicism, 146).

Onde se encontra na Bíblia a expressão «Igre
ja Católica»? Se não se encontra, quando começou
a usar-se? Quando começou a usar-se a palavra
«protestante»?
O título «Católica Romana» não equivale a fa
zer da Igreja Católica um dos ramos da Igreja uni
versal? Por que não gostam os católicos de que lhes
chamem «rom anistas»?
A expressão «Igreja Católica», de facto, não se en
contra na Bíblia; a ideia, porém, que Jesus Cristo e os
Apóstolos nos dão da Igreja está boníssimamente ex
pressa no vocábulo grego «católica», que significa ««mversal».
S. Inácio de Antioquia foi o primeiro a empregar a
expressão «Igreja Católica» numa carta que escreveu aos
cristãos de Esmirna, aí pelo ano 110 , em que diz: «On
de está o Bispo, aí deve estar a multidão dos crentes;
assim como onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Ca
tólica» (Ad Smyr. 8, 2 ).
«O Martírio de S. Policarpo» ( 1 5 5 ) emprega a ex
pressão «Igreja Católica», em três passagens diferentes
(8, 1; 16, 2; 1 1 , 2 ).
No princípio do século III, como diz o P. d’Herbigny, «já era evidente o sentido dogmático da pa^
lavra «católica»; a verdadeira Igreja é a Igreja chamada
católica» (D e Eccl. 2, 72).
Cita Clemente de Alexandria (Strom . 7, 18 ), On-
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fltor
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t ntrc 08 ^«8°*? ® "Fragmento Mu*
ratorumo» (200) e Tertuliano (Adv. Marc. 4. 4; De
Proes. 30), entre os latinos.
Tertuliano, quando fala da Igreja, chama-lhe «catolicã)).
, Santo Agostinho emprega a palavra ".Católica», como
sinônimo da Igreja, 240 vezes (Revuc Benedictmc,
1900, 1-9).
Em 1529 a Dieta de Espira, ao conceder liberdade
religiosa aos Estados Luteranos, pedia tolerância para
os católicos que vivessem a dentro de suas fronteiras
(Alzog: Hist. da Igreja, 3, 75).
Mas os príncipes luteranos, — o Eleitor de Saxónia*
o Margrave de Brandeburgo, o Landegrávio de Hesse,
o Duque de Lunebergo e príncipe Wolfgang de Anhak
—, protestaram, alegando o princípio <Cujus regio 1lltus
religio»; A religião do povo deve ser a do seu Príncipe A palavra, portanto, «protestante» nasceu da recusa
que se deu à liberdade de consciência (Pastor: ohr. czt.
10, 124).
A expressão «Católica Romana>' não localiza a Igre
ja, porque pode, e deve, tomar-se no seu verdadeiro sen
tido ortodoxo: a Igreja Católica tem a sua Sede* o seu
Centro, em Roma*
De maneira semelhante é uso falar de coisas civis,
dizendo: o Governo de Washington, o Governo de Lon
dres, o Governo de Paris, o Governo de Madrid, o Go
verno de Lisboa, etc.
Os católicos não gostam de que lhes chamem ^rom a m sta s », por causa de sua origem, de seu sentido he
rético e de sua novidade.
Foi introduzido pelos controversistas em Inglaterra,
porque pretendiam monopolizar a palavra , catolico >
(Thurston: M., Sept., Oct.,
• > XVII
Depois, fo. geralmente usado durante o seurfo XVII
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nos círculos governamentais e até pelo próprio Gover
no Inglês no sentido herético de «um ramo da Igreja».
Foi este o motivo por que os Bispos Ingleses pro
testaram contra o termo no Concilio Vaticano, em 1870.
Em nenhum documento oficial se encontrará sim
plesmente: «Igreja Católica Romana», porque o seu título
oficial é: «A Santa Igreja, Católica, Apostólica, Romana».
Os católicos ofendem-se, quando lhes chamam «romamstas», porque esta palavra tem sido sempre usada co
mo um insulto.
O «Standard Dictionary» diz: «Romanista», — ter
mo usado pelos protestantes, geralmente para indicar desestima..., e a sua oposição ao ensino da Igreja».

XXV

APOSTOLICIDADE DA IGREJA. A IGREJA
CATÓLICA É «A PO STÓ LIC A ». NEM A
IGREJA ANGLICANA, NEM NENHUMA
DAS INÚMERAS SEITAS PROTESTANTES
PODE REIVINDICAR ORIGEM «APOSTÓ
LICA»
Dizeis que só a Igreja Católica é Apostólica.
'Para nós, não passa de uma corrupção da Igreja pri
mitiva; e Lutero, dando-nos a Bíblia por código úni
co religioso, restabeleceu a Igreja em sua primitiva
pureza. Não poderá cbamar-se verdadeiro sucessor
dos Apóstolos o que professa o «Credo dos Apósto
los», prega )esus Cristo e ama cristãmente seus
irmãos?
Já provámos que a teoria de Lutero, acerca da trans
missão da revelação de Cristo mediante a individual in
terpretação da Bíblia, é uma teoria impossível, que ori
gina divisões doutrinais, o indiferentismo e a descrença.
A opinião dos protestantes modernos de que a di
vina revelação chega até nós por testemunhos puramen
te humanos e que sua autoridade depende simplesmente
da natural habilidade de quem no-la transmite, destrói
totalmente toda a certeza em matéria religiosa.
10
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Não é a ciência crítica de um homem, nem a sua
profissão do «Credo dos Apóstolos", nem a sua devotação ao povo, que provam que ele é sucessor dos Apóstolos.
A Apostolicidade implica que Igreja verdadeira é
somente aquela que Jesus Cristo incumbiu aos Apóstolos
de estabelecer sob a supremacia de S. Pedro.
Ele Mesmo elegeu doze Apóstolos, deu-lhes S. Pedro
por Chefe, e comissionou-os para transmitir a sua reve
lação a todas as nações, até ao fim do mundo (M t. 4,
18-22; Mrc. 3, 13 ; Lc. 6, 1 3 ; Jo. 6, 7 1 ; 15, 16 ; Mt. 16,
18; Lc. 22, 3 1 ; Jo. 2 1, 1 5 - 1 7 ; Mt. 28, 18; Mrc. 16, 15 ;
Lc. 10, 16; Jo. 14, 16 ).
A Igreja verdadeira é Apostólica em sua origem, em
sua doutrina e em seu ministério.
A Igreja verdadeira traça a sua origem em linha rec
ta e ininterrupta de Jesus Cristo e de seus doze Após
tolos.
Jesus Cristo antes de conferir a sua divina comis
são aos Apóstolos lembrou-lhes a divina comissão que re
cebera de seu Pai celeste, dizendo-lhes: «Como o Pai
me enviou a mim, também eu vos envio a vós>> (Jo. 21,
21).

«As obras que eu fuço dão testemunho por mim de
que meu Pai é quem me enviou» (Jo. 5, 36 ).
«Tem-se-me dado todo o poder no Céu e na terra.
Ide, pois, e ensinai todas as gentes» (Mt. 28, 18-19)*
Ninguém tem direito a associar-se a si mesmo com
os Apóstolos; necessita de ser e n v i a d o ou c o m is s io n a d o
por autoridade divina.
«Como pregarão eles, — . pergunta S. Paulo — * se
não forem enviados?» (Rm. 10, 1 5 ) .
Aclaremos isto mais com uma comparação.
Um rico fazendeiro contrata com doze homens *
semeadura do seu trigo e a apanha da sua .azeitona.
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É evidente que estes podem falar a outros, para que
os auxiliem no serviço; mas não é menos evidente que
ninguém se lhes pode juntar, contando com joma, sem
primeiro ter sido falado pelos doze, ou por alguém co
missionado por eles.
É o nosso caso.
Jesus Cristo confiou a seus Apóstolos e legítimos su
cessores a semeadura de sua divina palavra pelo campo
inteiro do mundo, até à sua segunda vinda (Lc. 10, 1-12).
Os que não são seus legítimos sucessores, ou por
eles associados, são intrusos e usurpadores; não tem j j risdição.
A quebra da continuidade com o passado equivale
à perda da origem da Apostolicidade.
O próprio Jesus Cristo declarou terminantemente e
com juramento: «Em verdade, em verdade, vos digo, o
que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas so
be por outra parte, esse é ladrão e roubador» (Jo. 10, 1).
A Apostolicidade de origem é prova da Apostolici*
dade de doutrina.
A Igreja de Deus não pode corromper-se, porque
Jesus Cristo prometeu preservá-la de erro: aAs portas io
inferno não prevalecerão contra ela» (Mt. 16, 18).
«Eu estou convosco todos os dias» (Mt. 28, 20).
« 0 Espírito Santo ficará etemamente convosco* (Jo.
14, ró)*

Jesus Cristo não disse nunca que a Bíblia continha
toda a divina revelação.
Jesus Cristo não disse nunca que as interpretações
individuais dos críticos eram garantia bastante da verdade do Seu Evangelho.
Apelar simplesmente para a Bíblia ou para a histo
ria é, portanto, sair da questão.
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Ele garantiu que conservaria a Sua verdadeira Igreja
incólume de erro até ao fim do mundo.
A Apostolicidade de M inistério im plica a autorida
de de ensinar, de governar e de santificar, — que lhe tem
sido sucessiva e ininterruptamente transmitida desde os
Apóstolos.
A validade das «O rdens» de per si não dá direito ao
exercício do ministério apostólico, porque podem ter ri
do conferidas por bispos caídos em heresia e cisma.
A validade das Ordens deve ser acompanhada de le
gítima jurisdição.
Ora, a jurisdição só pode vir da união com a Cabeça
do Corpo Apostólico: a Sé de Pedro.
Quem se separou dela, não a tem; e quem a náo
tem, não a pode dar. £ evidente.
Só a Igreja Católica pode reivindicar, com toda a
verdade, que a sua origem não é devida a rompimento
com o passado.
As igrejas orientais romperam com o passado e per
deram a sua Apostólica sucessão, quando Cerulário foi
excomungado pelos legados do Papa, em 1054.
Os protestantes europeus romperam com a Igreja
Apostólica em 1520 e em 1559: em 1520 Lutero com a
sua revolta; em 1559, quando o Estado Inglês nomeou
Parker primeiro arcebispo protestante de Cantuária.
Os Santos Padres, ao indigitar a verdadeira Igreja,
apelavam sobretudo para a sua origem Apostólica.
Encontramos muitas vezes que compilavam listas
autênticas com a sucessão dos Bispos legítimos das igre
jas, especialmente da Sé Apostólica de Roma.
já no século 1 1 Egesipo, sírio, e Ireneu, grego. Bispo
de Lião, mantinham que a fonte e o padrão da fé era a
Tradição Apostólica, transmitida pela ininterrupta suces
s o dos Bispos.
«Longo seria, — escreve Santo Ireneu — , e n u m e r a r
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aqui a sucessão dos Bispos em todas as igrejas; basta,
como garantia de que a Tradição Apostólica tem chega
do ate nos, consignar aqui a sucessão Episcopal na Igreja de Roma, por ser a maior e mais antiga de todas, co
nhecida em toda a parte, e fundada em Roma pelos dois
gloriosos Apóstolos, Pedro e Paulo» (Adv. Her. 2, 2.
Cfr. Euseb. Hist. Ecl. 4, 8).
Não é a Igreja Anglicana com suas filiais, tais
como a Igreja Episcopaliana dos Estados Unidos, a
continuação da mesma Igreja que existiu na Ingla
terra antes da «Reforma»? Não negaram os Reis e
Bispos ingleses mais de uma vez antes da «Refor
ma» a supremacia do Papa? Não o fizeram Guilher- ,
me o Conquistador, Eduardo III e o Bispo Gros
sa testa?
Não. A teoria da continuidade opinada pela moder
na «Alta Igreja dos Homens» é um mito, porque a Igre
ja Anglicana, que data de Isabel, difere totalmente, em
governo, doutrina e cidto, da Igreja Católica.
Os Reis e Bispos da Inglaterra, anteriores à «Refor
ma», não negaram nunca a primacia do Papa.
O Arcebispo de Cantuária, Primaz de Inglaterra, em
bora fosse apontado pelo Rei, não era reconhecido sem
primeiro ter sido confirmado pelo Papa.
Quando era sagrado, recebia o «Pálio» que o Papa
lhe mandava, como símbolo de legítima jurisdição em
união com ele, Chefe supremo da Igreja.
Jurava então «defender o Papado Romano, contra
todos os homens, e obedecer aos mandados da Santa Se
com todas as suas forças e procurar que todos lhe obedecessem« (Stubbs: Comí. H,st. 3. 3» 5í R / ™ » F»eJe'
6Em°{ms «cartas, intitulavam.se sempre «Legados
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da Santa Sé e protestavam seu serviço e obediência oo
Papa, como o Arcebispo Chichely numa carta a Martinho V em 1426».
Os Bispos ingleses, antes da «Reforma», não eram
reconhecidos senão depois de confirmados pelo Papa e
eram, em geral, directamente indicados por ele.
O juramento feito no acto da sua sagração rezava
assim: <■Serei sempre fiel e obediente a S. Pedro, à Santa Igreja Apostólica Romana, ao meu Senhor, o Papa F.
e a seus Sucessores canònicamente eleitos...
Prestarei todo o auxílio, ressalvada a minha Ordem,
para defender e manter, contra quem quer que seja, o
Papado da Igreja Romana e a Realeza de S. Pedro...
Assim Deus me ajude e estes Santos Evangelhos»
(Wilkins: Concilia, 2, 199).
Era sempre para Roma, como para a Corte Suprema,
que se apelava em todos os julgamentos importantes
(Stubbs: Obr. cit. 3, 3 1 5 ) .
Os Reis de Inglaterra reconheceram sempre a supremacia do Papa: aceitavam os Bispos por Ele indicados;
reconheciam as dispensas concedidas; recebiam os seus
Legados e não recalcitravam contra os seus interditos e
excomunhões.
Todas as diferenças que houve anteriormente à «Re
forma» entre Londres e Roma foram em matéria tempo
ral, que não espiritual.
Por exemplo: Guilherme — o Conquistador (1066-1087), não obstante reconhecer sem reticências a supre
macia de Gregório V II ( 10 7 3 - 10 8 1) , não podia consen
tir que a Inglaterra fosse considerada Estado feudal do
Papado.
Quem lhe não dará razão? (Rivington: Rome and
England, 39-50).
Roberto Grossatesta, Bispo de Lincólnia ( 12 3 5 - 12 5 3 )
e muitas vezes apresentado pelos controversistas quase

a p o s t o l ic id a d e
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• «pa t puvam a sua nrme crença na suprema jurisdição
do Papa.

Nas suas diferenças com os monges de Cantuána. o
seu Arcebispo Bonifácio e o seu próprio Capítulo, ape
lou sempre para Roma.
É verdade que ele se queixou amargamente numa
carta a um dos Notarios do Papa em Inglaterra; mas foi
por terem conferido, em sua Diocese, um benefício ecle
siástico a um clérigo indigno.
E ainda nessa mesma carta dizia:
«Como sabe, eu obedeço aos mandados Apostólicos
com filial afee to e com toda a devoção e reverência; e
que me oponho e resisto a tudo o que se oponha aos
mandados Apostólicos».
Resistir a um pedido injusto do Papa não é negar
os direitos do Papa; é fazer-lhe uma reclamação.
Questionar um determinado acto da administração
Papal não é negar as prerrogativas do Papa (Robinson:
Robert Grosseteste; M. August, 1880; March, 1895).

O «Estatuto» de Eduardo III (1351), regulamentan
do a «provisão» dos benefícios em Inglaterra e declaran
do que o procurar obtê-los mediante despachos papais,
era contra os direitos dos «patronos» e uma ofensa de
justiça punível com multa e prisão; e o «Estatuto"
( 1 3 5 3 ) , cominando penas contra os que recorressem a
tribunal estrangeiro em matéria da atribuição dos tribu
nais nacionais; não provam que a Inglaterra no século
XIV fosse anti-Papal.
Os próprios historiadores acatólicos o admitem.
Tout de Manchéster escreve: «As leis anti-papais do
século XIV foram mais em matéria temporal, do que
eclesiástica...
O clero indignou-se contra a

Corte, porque julgava
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que o Papa fora divinamente nomeado autocrata na Igre
ja universal.
O Papa, como homem que é, póde ser um mau Papa;
mas naquilo em que o for, o cristão fiel não está obri
gado a obedecer-lhe.
O Papado na idade-média estava tão ligado com tu
do o que respeitava à Igreja, que meras ficções origina
ram historicamente a ideia de que, no tempo de Eduar
do III, a Igreja em Inglaterra era anti-Papal» (Political
Htstory of England, 3, 379 ).
A lei não obedeceu a espírito de hostilidade contra
a supremacia Papal.
Foi apenas um protesto contra os abusos causados
pelos «correios de Roma», isto é; a afluência de sacer
dotes vindos de Roma em demanda de benefícios ecle
siásticos na Inglaterra.
Os Bispos e o clero protestaram contra estes actos,
incomodados com tantos pedidos e apelações.
Estas leis eram pràticamente letra morta, porque
encontramos que o Papa depois delas nomeou 266 Bis
pos, tendo nomeado antes apenas 47 (T ., Dec. 3, 1893).
«A Inglaterra objectava com o muito dinheiro quê
saía para fora da nação com a vinda de tantos estrangeiros.
E era tudo» (H ull: The Later M edieval Period,
io

7>-

Numa palavra: esta legislação em nada respeitava a
doutrina.
Não se negavam os direitos abstractos do Papado;
coibiam-se abusos, o que era para desejar.
Do século V I ao século X V I a Igreja desenvolveu-se e floresceu na Inglaterra, como talvez em nenhum ou
tro país da Cristandade, em união com o Centro divino
da unidade: o Papa.
Henrique VIII (15 0 9 -15 4 7 ) foi o primeiro, segun-

suprem aci^do p' ' " í " ™
<1“ »<*«“ fo m * to « p „ ,
supremacia do Papa, lançando-se. com a nação, nos bca-

ços da heresia.

Este grosseiramente imoral e despótico Tudor, de
pois de empregar em balde todos os meios para persuadir
Clemente VII (1529-1534) a anular o seu válido casa
mento com Catarina de Aragio. determinou resolver 3
caso por si mesmo.
A 25 de Janeiro de 1533, casou-se privadamente com
a sua. amante e dama do Paço Ana Boiena* assistindo ao
acto um capelão da Corte, sem prévia declaração de di
vórcio.
Nomeou Arcebispo de Cantuária Tomis Craumer.
sacerdote casado, enganando o Papa, que todavia lhe não
mandou nunca as «Bulas», por ter sido informado do
seu casamento e vistas protestantes.
Dentro de sete semanas (17 de Maio) o servil e
obediente apóstata Cranmer, Primaz de Inglaterra* de
clarou solenemente que o casamento do Rei com Cata
rina de Aragão tinha sido inválido e como tal declara
do, para «satisfazer à sua consciência».
Dois anos depois declarou igualmente inválido o ca
samento de Henrique VIII com Ana Bolena* para que
pudesse casar com Joana Seymour, sem dúvida pelo mes
mo motivo: «satisfazer a sua consciência
Para ajuizar da consciência, e de mais alguma coisa,
de Henrique VJII, basta dizer: casou 6 vezes, divor
ciou-se 4 e mandou degolar 2 das 6 com quem casara.
«Em 1534 fez decretar pelo Parlamento que o Rei
e seus Sucessores devia ser considerado como Chefe su
premo na terra da Igreja de Inglaterra, com o poda- de
visitar, reformar, corrigir todos os erros, heresias, deso
bediências, que, como Autoridade «P»ntuau J * * * *
deviam reformar e corrigir» (Lmgatd:
gland, 5, 33; Hope: The First D * ™ * of Henry \ UI).
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A maioria dos Bispos ingleses atraiçoou então a sua
fé por cobardia; e a nobreza nova, porque se via enrique
cida com as terras roubadas à Igreja.
Santos, como o chanceler S. Tomás More e o Bispo
S. João Ficher, juntamente com alguns franciscanos e cartuxos, subiram alegremente ao cadafalso, por não aceita
rem a supremacia espiritual do Rei.
('Eu não posso conformar a minha consciência, disse
More, com o modo de agir de um Rei contrário ao sen
timento geral da Cristandade».
No reinado de jovem Rei Eduardo V I, mero títere
nas mãos de Somersets e de Cranmer, a Igreja inglesa,
na aparência estacionária, foi-se protestantizando.
Em 1559 Cranmer, com seus confrades protestan
tes, compilou do Missal Sarum e de livros luteranos e
publicou o primeiro «Prayer Book», — «Livro de ora
ções)) — , tomando-o obrigatório em toda a Inglaterra pe
lo «Acto de uniformidade».
Ficou substituindo o «Breviário latino e o Missal»,
que foram banidos da circulação.
Impuseram-se multas e pena até de prisão não só
aos clérigos, mas também aos leigos, que fossem encontra
dos com os antigos livros litúrgicos na mão; e o Conse
lho do Rei ordenou que se destruíssem os altares e subs
tituíssem por mesas.
O fim de todas estas leis era fazer desaparecer a
ideia da Missa e a doutrina católica da transubstanciação.
O Bispo Ridley, um dia, na Sé de Londres, salta
mesperadamente para cima do altar-mor de S. Paulo e
dali ordena ao seu clero» que faça somente as cerimô
nias e gestos indicados no «Livro das Orações)), de modo
que nada pareça contrafacção da Missa Papal».
Mas como o «Livro» era muito criticado pelos Re
formadores suíços, Cranmer ordenou, com urgência, uma

9

[udlfo T 1S dr,aCOn‘f na; qUC ban,sse <W* completamente
tudo o que pudesse lembrar a Missa católica.
Assim o fizeram. Este segundo «Livro de Orações,
tm publicado èm 1552 (Gasquet-Bishop: Edvard VI and
Book of Common Prayer).
Em 1550 Cranmer compilou um novo Ordinário .
excluindo deliberada e intencionalmente do sacerdóciotudo o que podia habilitar o «ordinando» para «oferecer
o Santo Sacrifício da Missa».
O Papa Leio XIII escreve: «A história daquele tem
po diz-nos eloquentemente qual era o intento dos auto
res do «Ordinário» contra a Igreja Católica.
Incitados pelas seitas heterodoxas, associaram-se com
elas e como elas tiveram o mesmo fim em vista...
Sob pretexto de voltar à forma primitiva, corrom
peram em muitos pontos a ordem litúrgica. para seguir
os erros dos Reformadores.
Por esta razão, não se faz menção do Sacrifíciono «Ordinário», mas foram deliberadamente removidos
e raspados dele todos os traços que nas orações do r.to
católico o lembravam e não tinham sido ainda inteiramente rejeitados.
Iniciou-se assim um novo rito, em que é adulterado
e negado o sacramento da ordem e rejeitada toda a ideia
de consagração e do sacrifício,
A fórmula «Recebe o Espirito Santo» não tem vaior
algum..., ficando reduzida a meras palavras, que o Bis
po pronuncia em virtude do seu ofício, mas que não
produzem a realidade que Cristo instituiu» (Bula sobre as
Ordens Anglicanas).
Cranmer compilou em 155^ 4* artigos uhra-protestantes, que foram aprovados por Eduardo VI e envia
dos, para assinar, a todos os reitores das igrejas, clero <Pr° “

; também um cód.go d , I »
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abolindo o Código do Direito Canônico Romano em In
glaterra; e embora esta publicação tenha precedido a
morte do Rei, ela mostra-nos o espírito anti-católico dos
principais Reformadores.
Aprovaram-se divórcios, não só por adultério, mas
por deserção, longa ausência, mau tratamento e perigo
de saúde ou de vida.
No reinado da Rainha Maria (15 5 3 - 15 5 8 ) , o Par
lamento Inglês que, no reinado de Henrique V IP , re
pudiara o Papado e nacionalizara a nova religião, apro
vando os livros do culto religioso herético no reinado de
Eduardo V I, agora passou novas leis anulando uma e ou
tra coisa.
Declarara, ao aprovar a liturgia herética, que «fora
inspirada pelo Espírito Santo»; agora, 4 anos depois, de
clara que fora uma «nova coisa imaginada e inventada
por algumas opiniões particulares» (Lingard: The Hístory of England, V , 406).
Logo que os nobres tiveram a certeza de que se
lhes permitia que conservassem as terras roubadas à Igre
ja, ficaram de perfeito acordo, prontos a votar a reconci
liação da Inglaterra com o Papa, se essa fosse a real von
tade.
Quando Isabel subiu ao trono em 1558, a Inglaterra
era novamente um país em inteira comunhão com Roma.
Ela própria se convertera à fé católica, juntamente
com Maria; mas os seus ministros, com o hábil e sem es
crúpulos Cecil, seu Chefe, — que também ia à Missa com
Maria — , pouca dificuldade tiveram em lhe persuadir
que, se desejava assegurar a estabilidade do trono, de no
vo repudiasse a Religião Católica, que a declarara «bas
tarda» (Lingard: ohr. cit. V I, 7 ).
Em 1559 0 Parlamento promulgou uma nova lei em
que declarava a Rainha Isabel» supremo Governador de
todas as coisas temporais e espirituais».

Sao assim as coisas, quando se entrega a religião
ao criteno dos homens, aos seus interesses e p a ix L
Todos os Bispos católicos, — eram então 1 6 —, com
excepçãojde Kitchen de Llandaff, firmemente recusaram
prestar tão sacrílego juramento,
Foram logo privados de suas Sés e condenados a ou
tras penas: 2 morreram no exílio; i t em sua casa; 12, na
prisão.
Em Dezembro foram substituídos por leigos calvinistast Grindal, Jewel, Cox, Sandys, Parkhurst, Pilkington e outros —, invàlidamente sagrados por Parker, que
fora também invàlidamente sagrado Arcebispo de Cantuária, segundo o ((Ordinário» de Eduardo VI.
Entrada neste caminho, usando de sua suprema au
toridade civil, Isabel criou e organizou uma igreja pró
pria: a estabelecida Igreja Protestante de Inglaterra, que
rompeu completamente com a antiga religião que desde
o século VI vivera unida ao centro da Cristandade: Roma.
A única aparência de continuidade eram os títulos
das antigas Sés Católicas e a posse de algumas temporalidades ligadas aos velhos Bispados.
Mas nem ainda neste ponto a igualdade era comple
ta, porque Isabel reanexou à Coroa toda a propriedade
eclesiástica que fora restituída por Maria aos Bispos.
Isabel aprendera bem a lição de seu pai.
Ele e ela necessitavam de um fundo para conquistar adeptos, carecidos ou ambiciosos, e conservá-los a
seu lado.
Em 1559 o Parlamento ordenou que se usasse nova
mente, nos actos do culto, o uLivro de Orações» de
Eduardo VI, e proibiu, sob penalidades, que alguém
aPreo s,aa h a r f o t m
proscrita.

novamente desmudos « a M is.
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Em 1563 foram revistos os 42 artigos de Eduardo VI
e reduzidos a 39, que ainda hoje são a base do «credo»
da Igreja Anglicana.
Eis a origem da Igreja Nacional Protestante de In
glaterra.
Começou a existir por mercê de seus Reis e do seu
Parlamento e deles recebe toda a sua jurisdição.
Eles são os árbitros supremos e únicos de suas leis,
doutrina e culto.
A ideia da Jgreja Católica, como Reino de Deus so
bre a terra, independente, universal, sobrenatural, foi pa
ra sempre abandonada e substituída por outra dependen
te, local, nacional e puramente natural.
É natural que alguns membros desta Igreja que du
rante centenares de anos se gloriaram do seu Protestan
tismo e contam entre os seus perseguidos 500 mártires
que confessaram com a sua boca e selaram com o seu
sangue a sua fé católica, a sua lealdade ao Papa e o seu
amor ao Sacrifício augusto do altar, sintam hoje dificul
dade em repudiar a Reforma e pretendam defender a
continuidade de um falso e anti-histórico mito de conti
nuidade.
Fechemos este assunto com as seguintes palavras do
Cardeal Bourne na sua Carta-Pastoral de 1928:
«Ninguém, que tenha atentamente estudado e en
tendido a história dos mártires ingleses no século X V I,
pode honestamente manter que há qualquer continuida
de entre a igreja isabeletana, legalmente estabelecida nes
te País, e a Igreja Católica trazida para ele por Santo
Agostinho em 597 e de que nós, católicos, em união
com a Sé Apostólica, somos legítimos representantes».

XXVI

DIFICULDADES CONTRA A «APOSTOLICIDADE». S. PEDRO ESTEVE EM ROMA
E A í ESTABELECEU A SUA SEDE
SUA SUPERIORIDADE SOBRE S PAULO
E OS DEMAIS APÓSTOLOS. É A «PE
DRA». SEU PODER SOBERANO TEM SIDO
TRANSMITIDO ATÉ HOJE AOS PAPAS
SEUS LEGÍTIMOS SUCESSORES, E SÊ-LO:
-Á ATÉ AO FIM DOS SÉCULOS
Como se prova que S. Pedro esteve em Roma?
As provas são tantas e tão esmagadoras, que mui'
tos sábios acatólicos, protestantes como racionalistas, nem
sequer questionam o facto.
Em Inglaterra, França e Alemanha, menciono eu
cerca de 20: Bleck, Cave, Credner, Cludius, De Wette.
Grotius, Hales, Hilgenfeld, Lardner, Macknight, Man'
gold, Meyer, Mynster, Neander, Renan, Steiger. Wtese'
ler, Whiston e Whitby.
Cave escreve: «Que Pedro esteve em Roma e ocU'
pou a sua Sé por algum tempo, afirmo-o sem receio com
uma multidão de antigos.
Apresentam-nos testemunhos superiores a toda a excepção, procedentes da mais remota antiguidade)'.
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E,
prosseguindo, cita S. Inácio, Papias, S. Ireneu,
Dionísio de Corinto, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Caio de Roma e Orígenes (H ist. Literária, i ) .
O Dr. Lardner escreve: «É um testemunho geral,
incontestado, desinteressado, dos antigos escritores, em
diferentes partes do mundo: Gregos, Latinos, Sírios»
(History of the Apostles, c. 18 ).
Whiston escreve: «Que S. Pedro esteve em Roma é
tão claro na antiguidade crista, que um protestante se
sente vexado ao ter de confessar que houve protestam
tes que o negaram» (M em oirs).
Pearson escreve: «Tendo-se vindo afirmando, quase
desde o princípio, que S. Pedro pregou o Evangelho em
Roma, e não se tendo afirmado nunca que S. Pedro e
S. Paulo tenham sido coroados com a palma do martírio
em nenhum outro lugar, eu penso que se pode concluir
com inteira segurança e aceitar este facto como indubitável.
Acaso é de crer que tão grande Apóstolo morresse
em lugar tão obscuro, que ficasse eternamente ignora
do?» (M inor Theological Works, 3, 34 ; Vacandard: Etudes de Critique, 4, 3 - 12 ) .
O facto da estada de S. Pedro em Roma prova-se
pela Escritura Sagrada, pela Epístola do próprio S. Pe
dro, datada de Babilônia, isto é: de Roma.
Babilônia, «cidade da iniquidade», tão falada pelos
profetas (Is. 2 1, 9: Jer. 2, 8), èra figuradamente empre
gada em vez da palavra «Roma» nos tempos Apostóli'
cos, como se vê em S. João (Apc. 14, 8; 16, 19 ; 17, 5’
18, 2 1) .
Eusébio (H ist. Eccl. 15 ) e S. Jerónimo (D e Viris
/lí.), que viveram ambos nos séculos III e IV, decla
ram que S. Pedro por «Babilônia» entendia «Roma».
Os próprios protestantes o admitem.
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? Jl10^ nos seus «Speaker's Cotnmentary.., expondo a
1 tpist. Petr. 5, 13, escreve:
«Temos a notar que a cidade de Babilônia não era
certamente a sede da Comunidade Cristã; que náo há o
mais ligeiro vestígio de S. Pedro ter estado ou pregado
na Caldeia; que todas as autoridades antigas são unammes em asseverar que passou os últimos anos de sua ri
da no Ocidente do Império Romano.
Por outro lado, Babilônia era bem conheada na
Ásia Menor durante toda a vida de S. João como desi
gnação simbólica de Roma...
'Por conseguinte, vemos que era unânime o consenso
dos intérpretes da antiguidade em que pela palavra Ba
bilônia se deve entender Roma».
Em seguida, cita, como sendo do mesmo sentir:
Thiersch, Ewald e Hilgenfeld.
Os Santos Padres dos primeiros quatro séculos fa
lam frequentemente dos trabalhos e martírio de S. Pe
dro em Roma: S. Clemente (Ad Cor. 5) em 97: Santo
Inácio (Ad Rm. 4) em 107; Clemente de Alexandria
(In Euseb. Hist. Eccles. 2, 25) em 194.
Podiam citar-se muitos outros, como: Orígenes. S.
Cipriano, Firmiliano, Amóbio, Santo Epifânio e S. Dionjsio de Corinto.
Os estudos arqueológicos fornecem-nos outra prova,
e bem forte, da estada de S. Pedro em Roma.
O professor Lanciam escreve: "Para o arqueólogo c
estada e a execução de S. Pedro e S. Paulo em Roma são
factos estabelecidos, sem a mínima sombra de duviaa.
por sua monumental evidência.
Não são como um acontecimento do tempo imperial, atestado apenas por alguma notável construção^.
Quando Constantino mandou levantar as duas
numentais basílicas sobre os seus " " " ^ X i a edif,Cornélia, outra na Via Ostiense; quando Eudox.a e.
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cou a Igreja «ad Vincula»; quando Dâmaso mandou gra
var os memoriais epitáfios na Platónia das Catacumbas;
quando as habitações de Pudens e de Áquila foram trans
formadas em oratórios cristãos; quando as fontes das
Catacumbas da V ia Nomentana foram chamadas N in
fas de S. Pedro; quando cristãos e pagãos impunham a
seus filhos os nomes de Pedro e Paulo; quando o dia
29 de Junho era aceito como aniversário da execução de
Pedro; quando escultores, pintores, medalhistas, artistas
em vidro e marfim, e gravadores de preciosas inscrições,
todos empenhados em -eternizar em Roma os principais
traços fisionômicos dos dois grandes Apóstolos, desde o
princípio do século II até à queda do Império; podere
mos imaginar que todos eles obedeciam ao dinamismo
de uma ilusão, ou se combinaram para nos transmitir
uma gigantesca fraude» (Pagan and Christian Rome,
135)-

Como se prova que S. Pedro foi Bispo de Roma?
Não é um facto divinamente revelado, que S. Pedro
foi Bispo de Roma; mas é um facto dogmático, isto é:
é uma verdade histórica tão certa e tão íntimamente li
gada com o dogma do Primado, que a autoridade infa
lível da Igreja a toma divina.
O Concilio Vaticano (D e Eccl. c. 2 ) definiu como
artigo de fé que S. Pedro ainda vive, preside e julga
na pessoa de seus Sucessores, os Bispos de Roma».
O facto foi a primeira vez negado pelos Valderises
no século X III, e no século X IV por Marcílio de Pádua,
o anti-Papa defensor do imperador cismático, Luís da
Baviera, contra o Papa João X X II.
Esta negação chegou muito tarde.
Fora inteira e intencionalmente forjada para terem
que opor.

É digno de nota que os asmáticos orientais, que se
separaramde Roma do século V ao século XI, nunca ne
garam o Episcopado Romano de S. Pedro.
Poderia ter sido uma razão plausível para irem por
diante com o seu cisma, mas nunca lançaram mão de tão
inconcebível argumento*
Abundam testemunhos na Igreja primitiva que com
provam o Episcopado Romano de S. Pedro.
Quem os quiser estudar pormenorizadamente. con
sulte a obra do P. Lívio: «St. Peter, Bishop of Rome .
Citamos apenas três passagens muito notáveis.
Santo Ireneu (178) diz: «Todas as igrejas devem es
tar agregadas à maior, mais antiga e mais ilustre de todas
as igrejas: a que foi fundada em Roma pelos gloriosos
Apóstolos Pedro e Paulo» (Adv. Haer. 3* 3).
S. Cipriano (250) chama a Roma>; a Cadeira de S.
iPedro», sede do governo da Igreja* fonte da unidade do
Sacerdócio» (Ad Comei. 55).
Eusébio (315 ) escreve na sua História: Lino foi o
primeiro, depois de Pedro, que obteve o Episcopado di
Igreja de Roma» (IV, 1).

Como se prova, pela Bíblia, que Jesus Cristo no
meou Pedro primeiro Papa? N io eram os Apostolos
todos iguais?
A Igreja Católica ensina e crê que S. Pedro era o
Chefe visível dos Apóstolos por nomeação de Cristo e que
exerceu por seu mandado o poder supremo de governa.
a Sua Igreja*
, ,
o Concilio Vaticano definiu: «Se alguém disser que
Cristo Nosso Senhor não constituiu o bm -aventun^
Pedro príncipe de todos os Apostolos e ca ç ‘
'
toda a V i f militante; « . «
“ “
é meramente de honra e nao de real lur.scuç
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directa e imediatamente de Jesus Nosso Senhor, seja anátema».
Em três ocasiões diferentes falou Jesus Cristo da pri
mada de S. Pedro sobre os doze Apóstolos.
1. (Depois de S. Pedro ter confessado a Sua Divinda
de, Jesus Cristo prometeu recompensá-lo pelas seguintes
palavras:
«Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra ediftcaret a minha Igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do Reino
dos Céus; e tudo o que ligares sobre a terra, será ligado
também nos Céus; e tudo o que desatares sobre a terra,
será desatado também nos Céus» (M t. 16, 18 -19 ).
A metáfora da «pedra» é fácil de entender.
a) Jesus Cristo, Rocha, Cabeça, Pedra Angular, de
Sua Igreja (Efés. 2, 20; Mt. 2 1, 42), promete fazer de
Pedro a «pedra» sobre a qual a edificará (I Cor. 3, 9).
Note-se que se dirige somente a Pedro: «Eu te di
go», e não aos outros Apóstolos.
Nosso Senhor tem no pensamento «o homem sábio
de sua mesma parábola, que edificou a sua casa sobre a
rocha» (M t. 7, 24).
A fundação de um edifício sobre rocha dá-lhe uni'
dade, fortaleza e estabilidade. Conserva unidas entre si
e sólidas as várias partes do edifício.
Este papel desempenha-o numa sociedade a autori'
dade do chefe. É ela que a preserva de perder a sua uni'
dade.
b) Jesus Cristo dá a razão por que edificará a Sua
Igreja sobre a Rocha, Pedro: «Para que as portas do in
ferno jamais prevaleçam contra ela».
Quer se entenda aqui por «inferno» o inferno dos
condenados, quer o poder da morte, o pensamento e
óbvio: a Igreja de Jesus Cristo será sempre perseguida,
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sempre atacada, mas nunca vencida; sairá sempre vence
dora (Authonty, 16, 29).
P
c)
No oriente, o símbolo das chaves implica sempre
poder e autoridade; e assim, entregar as ^chaves», é trans
ferir o pòder.
Ainda hoje, quando se quer honrar smgularmente
um visitante ilustre, entregam-se-lhe cerimoniosamente
as chaves da cidade.
Quando Elíacim foi nomeado "Intendente» do pa
lácio, em vez de Sóbna, disse Deus: «Porz1 a chave
da casa de David sobre os seus ombros; e ele abrirá, e
não haverá quem feche; e fechará e não haverá quem
abra» (Is. 22, 22).
«A entrega das chaves, — escreve Lagrange —, é.
portanto, a investidura no poder sobre todas as casas.
O proprietário conserva sempre o poder soberano
sobre as suas coisas; delega, porém, o exercício dele no
seu administrador...
Cristo atem as chaves de David» (Apoc. 3, 7); Ele
entrega-as a S. Pedro.
S. Pedro, portanto, está investido na autoridade de
Jesus Cristo, que ratifica nos Céus» (Evang selon S. Mt
328) o que ele fizer sobre a terra.
d)
((Ligar» e «desligar» entre os rabis, no tempo de
Jesus Cristo, significava que tinham o poder de decla
rar o que era ((permitido» ou «proibido^.
Aqui significa claramente que S. Pedro, Intendente
da Casa de Deus, a Igreja, tem todos os direitos e pode
res que foram divinamente conferidos.
Ele não tem apenas, como os rabis judeus, o poder
de declarar especulativamente se uma opinião é, ou nao,
provável; mas tem o direito de ensinar e governar, com
autoridade, certo de que Deus aprovara nos Ceus o que
ele ensinar e mandar na terra.
, ,
vl l con,
O membro da Igreja que recusa obedecer-lhe

3i°

C A IX A

DE

PERGUNTAS

siderado como «gentio e publicano», como disse Jesus
Cristo em caso similar (Mt. 18, 17 ) .
2.
Jesus Cristo na véspera de sua morte disse a S.
Pedro: Simão, Simão, eis aí vos pediu Satanás com ins*
tância para vos joeirar como trigo; mas eu roguei por
ti, para que a tua fé não falte; e tu, enfim, depois de
convertido, conforta teus irmãos» (Lc. 22, 3 1 '3 2 ) .
Satanás desejara, pois, provar o Apóstolo como pro*
vara Job (Job 1, 1 1 * 1 2 ) ; Jesus Cristo, porém, embora
tenha orado por todos os Apóstolos (Jo. 17,. 9 ), diz a S.
Pedro que tinha orado especialmente por ele: «Eu ro*
guei por ti» (Lc. 22, 3 1 ) .
É que ele precisava de ser mais forte do que os ou*
tros. A este propósito escreve acertadamente o protestan*
te Bengel: «Assim como a ruína de Pedro traria a ruína
dos outros Apóstolos, assim Jesus Cristo preservando Pe*
dro, preservou a todos.
Este falar de Jesus Cristo pressupõe que Pedro era
o primeiro dos Apóstolos, de cuja estabilidade ou que*
da dependia a estabilidade ou queda dos outros Apósto*
los') ( Gnom on, 30 2).
Não obsta a isto o haver S. Pedro negado por três
vezes, aquela mesma noite, Jesus Cristo, como Ele próprio
lho profetizara, pois não negou que Jesus fosse o Mes*
sias, o Filho de Deus; mas simplesmente que O conhe*
cesse (M t. 26, 72 ).
— Mais: Jesus Cristo não orou por S. Pedro como
e, ao contrário, S. Pedro não negou Jesus Cristo como
Chefe da Igreja, mas como indivíduo particular,
indivíduo particular: como Chefe supremo da Igreja,
Ora, S. Pedro, e em suma, o Papa, pode pecar como
indivíduo particular; como Chefe supremo da Igreja,
não, nunca. «Eu roguei por ti, para que a tua fé não fal'
te; e tu... conforta teus irmãos» (P. R .)
Portanto, assim como «a Igreja de Deus vivo é co*
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luna e firmamento da verdade» (I Tim. 3.
^
Pedro e o sustentaculo da fé de seus irmãos.
A promessa feita por Jesus Cnsto a S. Pedro que
se le em S. Lucas corresponde inteiramente à que <e
lê em S. Mateus*
Simão é a segurança da Igreja contra as arremetidas e assaltos de Satanás e de todos os poderes infernais;
é a rocha sólida, granítica, bronzea, diamantina, sobre a
qual Jesus Cristo edificara a Sua Igreja (Cfr. Lagrange:
Evang. selon S. Luc. 552).
3.
Depois de sua Ressurreição Jesus Cnsto concedeu
a S. Pedro a Primacia que antes, por duas vezes, lhe pro
metera. Foram estas as suas palavras:
«Simão, filho de ]oão, tu amas-me mats do que estes?
Ele lhe respondeu: Sim , Senhor, tu sabes que eu
te amo.
Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros.
Perguntou-lhe outra vez• Simão, filho de João, iu
amas-me?
Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te
amo.
Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeirosPerguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João,
tu amas-me?
Ficou Pedro triste, porque terceira vez lhe pergun
tara: Tu amas-me? e respondeu-lhe: Senhor, tu conheces
tudo; tu sabes que eu te amo.
Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas» ()o.
2 i, 15-17)O Concilio Vaticano definiu, como artigo de fé, que
Jesus Cristo por estas palavras .conferiu então a. b. Fedro a junsSiçIo de Pasttr Supremo e o governo de rodo
° “

«tas três perguntas lembta Jesus Cdsto a S.
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Pedro a sua anterior presunção (M t. 26, 3 3 ) , as suas
três negações (M t. 26, 75) e diz aos outros Apóstolos
que, não obstante, o amor que Pedro Lhe tinha era
maior do que o deles; e por isso se não admirassem de
que lhe conferisse um ofício mais alto.
Pedro já se não jacta do seu amor a Jesus Cristo.
Entrou no caminho da humildade: desconfia de
si mesmo e apela para a omnipotência de seu Mestre;
Ele que veja, pois tudo Lhe é evidente.
O simbolismo é claro.
Jesus Cristo declara-se a Si Mesmo o Bom-Pastor
(Jo. 10, 1 1 - 1 6 ) , frequentemente predito pelos Profe
tas (C fr. Ezeq. 34, 2 3; 37, 24, 26; Zac. n , 7; Jer. 3,
14; 22, 4; Is. 4 1, 1 1 ) .
Como Senhor de todo o Rebanho que recebera «em
divina herança» (Sim . 2, 8 ), agora, que vai deixar a ter
ra e voltar para seu Pai, confia-o a S. Pedro, deixa-o
em seu luar.
Jesus Cristo tinha o supremo poder de ensinar, de jul
gar e de legislar para todo o Rebanho?
Transmitiu-o a Pedro, Seu Delegado.
Ele tem, pois, o poder de ensinar, de governar e de
julgar todo o Rebanho, para sempre, com Sua divina
Autoridade (Cfr. Lagrange: Evangile selon St. ]ean,
528).
Demais, a preeminência de S. Pedro é bem manifes
ta em muitas outras passagens do Novo Testamento.
Foi-lhe mudado o nome logo desde o seu primeiro
encontro com Jesus Cristo e dita a razão: «Tu és Simão
filho de João; tu serás chamado «Cephas», que quer du
Zer Pedro» (Jo. 1, 4 2).
Alusão clara à fundação da Igreja.
N a lista dos Apóstolos S. Pedro vinha sempre em
prime:ro lugar (M t. 10, 2; Mc. 3, 16 ; Lc. 6, 13-14 )*
Era sempre considerado como o Chefe (M t. 17* r’
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23^26; 26, 37-40; 1 4 . 22; Mc. 5f 37; 9. J: Lc. 5. 2.
10;
8, 45).
(Act'D,eP° 2 ) da ReSSUrrciÇÍ0 <x a iá ' ‘ ele'Ç5» *

Metia

É o primeiro a pregar o Evangelho (A cl 1 , 14),
^ E o primeiro a fazer milagres (Act. 3, 6}.
É o Juiz de Ananias e Safira (Act. 5, 1-10).
É o primeiro que declara a universalidade da mis
são da Igreja ,e 0 primeiro a receber um pagão conver
tido (Act. 10).
É quem preside ao Concilio de Jerusalém (Act. 15).

Não é Jesus Cristo a «pedra»? (Mt. 16, 18).
Nós lemos na Bíblia: «E esta pedra era Cristo» fl
Cor. 10, 4).
Que a palavra «pedra», que se lê no Evangelho de
S. Mateus 16, 18, se refere a S. Pedro, é tão evidente, que
até muitos comentadores protestantes lealmente o admi
tem, como: Alford, bloomfield, Keil, Mansel, Marsh.
Rosemuller, Seifert, Thompson, Weiss e outros.
Thompson de Glásgua diz no seu livro wMonoiesseron», a páginas 194: «Pedro era a pedra sobre a qual
Cristo disse que edificaria a Sua Igreja.
Vê-se isto claramente pelo texto e contexto.
Toda outra interpretação me parece forçada...
Os protestantes, desnecessariamente assustados, têm-na atraiçoado, lançando mão de toda a audácia do criticismo para desfazer a razoável interpretação católica».
Os Santos Padres falam frequentemente de Pedro
como «a pedra».
,
,
Tertuliano escreve: «Pedro, que foi chamado a
«pedra» sobre a qual Jesus Cristo edificaria a 5j*a
ja e que obteve as chaves do Remo dos Ceus» ( c
^ E S . Cipriano: «Pedro, a quem o Senhor escolheu co
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mo chefe e sobre o qual edificou a Sua Igreja» (Epist.
7 1, Ad Qumtum).
Teofilato: «Nós não dizemos que Pedro seja a «pe
dra» independentemente de Cristo; mas que é a «pe
dra» e o fundamento depois de Cristo» (In Lc. 22)
Quanto à passagem da Epístola aos Coríntios: «E
esta pedra era Cristo», muitos Santos Padres opinam que
foi Jesus Cristo (o V erbo), em forma de anjo, quem di
rigiu o povo judeu através das solidões do deserto (Êxod.
23, 20-23).
A água, que brotou, por duas vezes, da rocha ma
terial (Êxod. 17, 6; Núm. 20, 1 1 ) , provinha da Rocha
Espiritual, Cristo.
Segundo outra interpretação, a rocha ferida por
Moisés foi chamada «espiritual», porque era tipo de Cris
to, cujo sangue correu, como a água saindo de pedra, pa
ra salvação dos homens.
Jesus Cristo, Divino Fundador da Igreja, é a «Pedra
Primária»; Pedro, por nomeação divina, é a «pedra secundária».

Não declara S. Paulo que o único fundamento
da Igreja é C risto? «N inguém pode pôr outro fun
damento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo»
(1 Cor. 3, 1 1 ) .
Podíamos deixar este texto sem resposta, como dtS'
locado, como inaplicável ao nosso caso.
S. Paulo fala aqui simplesmente da solidez da dou
trina elementar que prega aos Coríntios.
Eles não estavam ainda preparados para entender as
verdades mais profundas que costumava pregar aos per
feitos (I Cor. 2, 6 ); mas o fundamento da doutrina que
lhes pregava era Jesus Cristo, isto é: a fé na Sua Divin
dade c na Sua Redenção.
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«Porque julguei não saber corsa alguma entre vós
senão Jesus Cnsto, e este crucificado» (I Cor. 2, 2).

Não

diz S. Paulo que todos os Apóstolos foram
fundamento da Igreja? (Efés. 2, 19-20) Por que di
zem os católicos que somente S. Pedro o foi?
Todos os doze Apostolos foram fundamento no sentido em que todos pregaram Jesus Cristo, qual os Profe
tas O tinham predito.
O texto diz: «Sois cidadãos dos santos... edificados
sobre o fundamento dos Apóstolos e dos Profetas
S. João, no seu Apocalipse, igualmente lhes chama
fundamentos, dizendo: «E o muro da Cidade tinha do~e
fundamentos e nele os doze nomes dos doze Apóstolos
(Apc. 21, 14),
Foram os doze primeiros pregadores infalíveis do
Evangelho de Cristo.
Pedro era a «pedra» sólida sobre a qual eles. tam
bém «pedras» da construção, estavam cimentados.
— Desnecessário é lembrar, porque é óbvio, que os
Profetas e os Apóstolos não foram fundamentos da Igre
ja em idêntico sentido: os Profetas foram divmamente
incumbidos de revelar ao mundo, para o ir preparando,
os delineamentos, a planta, da futura construção, que o
Céu viría levantar sobre a terra; os Apostolos receberam
a divina incumbência de a executar, estabelecendo, di
fundindo a Igreja por toda a terra, em obediência ao seu
divino Fundador, Jesus Cristo, sob a direcção de Pedro.
Muitos são os operários que trabalham na constru
ção de uma obra; o Mestre, porém, o Intendente gera .
é um só.
,
,
1 r Na edificação da Igreja o Delegado supremo de
to foi Pedro (P. R*)*

'Não é Cristo diamado «a pedra que foi repro
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vada pelos arquitectos e que depois foi posta como
primeira fundamental do ângulo? (Act. 4, 1 1 )
Sem dúvida, e com toda a razão, porque Ele é o
Fundador da Igreja, a Pedra Angular da casa do Rei
no de Deus.
Por meio de Sua Redenção fomos salvos, como diz
S. Pedro no verso seguinte: «E não há salvação em ne
nhum outro, porque do Céu abaixo nenhum outro nome
foi dado aos homens, pelo qual nós devemos ser salvos»
(Act. 4, 12 ; Efés. 2, 20, 22; Mt. 2 1, 42).
Este texto não exclui S. Pedro, por isso diz: «nós».
Há já bem mais de mil anos que S. Leão (440-461) respondeu do modo seguinte a esta objecção: «Tu
és Pedro».
Quer dizer: Posto que eu, Cristo, seja a pedra in
violável; posto que eu seja a Pedra Angular; todavia, Pe
dro, tu também és «pedra», porque estás tão consolidado
por meu poder, que, o que é meu por direito, será teu por
participação» (Serm. 3, In Nat. Ord., c. 2).

0 não se usar indistintamente de «Retrós» e
«Pedra» não prova claramente que são duas pala
vras de significação diferente? (Mt. 16 , 18 )
■ De nenhuma maneira. Jesus Cristo não falou em
grego, mas em aramaico, em que «Kepha» significa am
bas as coisas: Pedro e «Pedra».
S. João diz-nos que o nome de Pedro «Cephas» era
equivalente a «Petros» (Jo. 1, 42; Cfr. 1 Cor. 1, 12; 3*
22> 9. 5; 15* 5? Gal. 2, 9).

Não dizem os Santos Padres que a «pedra» era
a fé de Pedro? E não diz Santo Agostinho que a
«pedra» era a confissão que ele fez da Divindade
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de Jesus Cristo? Não declaram outros que a «Pe
dra» é Cristo?
Nenhuma destas interpretações derrui, nem aluí, a
doutrina até aqui exposta; ao contrário, vistas em conjunto, clareiam-na mais, confirmam-na, solidificam-na.
Cristo é a «Pedra original» sobre a qual repousa,
cimentada, a «Pedra^Pedro»; sobre a ' Pedra-Pedro» re
pousa, cimentada, toda Igreja.
A fé é a «Pedra da Igreja», isto é: a fé de Pedro
é que o tornou o fundamento da Igreja.
A <(Pedra» é a confissão de Pedro, quer dizer: Pedro,
sendo o primeiro a confessar a Divindade de Jesus Cris
to, mereceu a indizível honra de ser o fundamento da
Igreja.
— A fé é o fundamento da vida cristã e o funda
mento da vida e perenidade de toda a Igreja.
Ela vive da fé e repousa sobre a fé, como sobre o
seu infectível fundamento.
Mas a fé que tem promessa de indefectibihdade é a
fé de Pedro: «Eu roguei por ti, para que a tua fé não
falte; e tu... conforta teus irmãos» (Lc. 22, 32).
Logo, a indefectível fé de Pedro e de seus legíti
mos Sucessores é a ((pedra» ou o fundamento de toda
a Igreja; a garantia divina de sua perpetuidade e da mdefectibilidade de sua doutrina.
E assim, a Igreja de hoje é essenciaimente a Igreja
primitiva, como a Igreja primitiva e a de hoie será a
de amanhã e de todos os séculos.
A sua garantia é o seu fundamento, é Pedro, a ^Pe
dra» sobre a qual Jesus Cristo fundou a Sua Igreja.
Estamos, pois, no mesmo ponto (P. R*)*
Se S Pedro era o Chefe dos Apóstolos, como
escreve S. Lucas que «se excitou entre eles a ques-
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tão sobre qual deles se devia reputar o maior»? (Lc
22, 24)
Podia muito bem ser que antes da Ressurreição os
Apóstolos não tivessem idéias claras acerca da primacia
de Pedro, como as não tinham acerca da Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, não obstante Ele lho haver di
to tanta vez (Mt. i6, 23; 20, 17 -19 ; Lc. 9, 45; 18, 34;
24, 25).
Jesus Cristo podia ter cortado a altercação num mo
mento, declarando que na Sua Igreja não haveria Chefe,
maiores nem menores; mas que seriam todos iguais.
Ao contrário, porém, deu logo a entender que ha
veria desigualdade, estabelecendo as normas eternas da
superioridade: governar é servir; e, portanto, mandar é
obedecer.
Disse-lhes: «Os reis dos gentios dominam sobre
eles...
Não hd'de ser, porém, assim entre vós; mas o que
entre vós é o maior, façü'se como o mais pequeno; e o
que governa, seja como o que serve» (Lc. 22, 24-26).
Ele Mesmo lhes deu o exemplo:
«0 Filho do homem não veio para ser servido, mas
para servir» (Mt. 20, 28).
«Em estou no meio de vós, assim como o que serve»
(Lc. 22, 27).

Não é incrível que, sendo Pedro o Sumo Pon
tífice, os Apóstolos o mandassem com João a Samaria, como escreve S. Lucas? (Act. 8, 14 . Puller:
Primitive Saints, p. 1 1 7 ) .
Incrível, porquê?...
Josefo fala de uma embaixada enviada a Roma no
século I, composta de pessoas de desigual categoria.
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Os judeus mandaram a Nero dez delegados, indo en
tre eles príncipes, o Sumo Sacerdote Ismael e outro sa
cerdote judeu.
Era costume entre os Apóstolos andarem sempre dois
a dois em suas excursões missionárias (Lc. 10, 1), como,
por exemplo: Paulo e Barnabé (Act. 11, 30; 12, 25);
Paulo e Silas (Act. 15, 40); Barnabé e Marcos (Act. 15.
39); Judas e Silas (Act. 15, 32).
Allies escreve sobre a passagem apresentada pelo arguente: «Lucas menciona Pedro e João, mas Pedro em
primeiro lugar; e no mais, que sucede, João ocupa sem
pre o segundo.
É Pedro quem fala, quem ensina, quem manda,
quem julga e condena, com autoridade, como Chefe in
vestido no poder supremo.
É Pedro que, não só replica a Simão Mago, mas con
dena a sua simoftia, lhe faz ver a enormidade do seu cri
me e solenemente lhe declara que os dons de Deus se
não compram com dinheiro» (St. Peter, His N&me and
Office, 164).
— Quantas vezes se não apresentam os súbditos res
peitosamente ao seu superior e lhe dizem: Como vê. ur
ge fazer isto; e ninguém, para o fazer, como o sr.
O superior acha razão ao súbdito e faz.
Deixou por isso de ser superior?
Não.
Obedeceu ao súbdito, Também não: obedeceu
aos deveres ou às razões de conveniência do seu cargo. O
súbdito limitou-se a lembrar-lhos.
Mandar é obedecer (P. R.).

Não foi S. Tiago que presidiu ao Concilio de
Jerusalém e pronunciou ali a sentença definitiva.
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Como se diz, pois, que S. Pedro era o Chefe dos
Apóstolos?
Foi S. Pedro, e não S. Tiago, quem presidiu ao Con
cilio de Jerusalém.
A questão ventilada era se os convertidos do gentilismo estavam, ou não, obrigados a observar a lei de
Moisés.
Congregaram-se os Apóstolos e presbíteros para a
examinar, discutir e resolver.
Entre eles, estavam presentes, como doutores e jui
zes, Paulo, Barnabé, Tiago e outros, justamente, por
exemplo, como os Bispos no Concilio Vaticano; mas Pe
dro era o Chefe, o Árbitro supremo da controvérsia, tal-qualmente Pio IX no século X IX .
Houve grande exame, grande discussão.
No momento oportuno, Pedro levanta-se, apoia o
exercício da sua autoridade na divina e decide a questão,
dizendo:
«Varões e irmãos: vós sabeis que desde os primei'
ros dias ordenou Deus entre nós que da minha boca ou'
vissem os gentios a palavra do Evangelho e a cressem.
E Deus, que conhece os corações, se declarou por eles,
dandoAhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E
não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando
com a fé os seus corações.
Logo por que tentais agora a Deus, pondo um ]ugo
sobre as cervizes dos discípulos...?» (Act. 15, 5-29).
Depois de Pedro falar tudo ficou em paz. Isto é: ter
minou a questão: «Causa finita est».
Tudo o mais que se seguiu foi apoiando a decisão
de Pedro: Paulo e Barnabé, contando os milagres que
Deus operara por seu meio entre os gentios; Tiago, con
firmando com a Bíblia a sentença de Pedro, sugerindo
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apenas que se abstivessem de comer o que os judeus de
testavam, a fim de viverem em paz (Act. 15, 20-21).
Tiago fala opina tivamente: «Eu julgo,,f «eu pensoz,
«a minha opinião é esta» (Act. 15, 19). Pedro decide.
'Demais, os Actos atribuem os decretos do Concilio
aos Apóstolos e presbíteros, assistidos pelo Espírito Santo,
sem nomearem pessoalmente Tiago: «Pareceu bem ao

Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargos do
que os necessários, a saber: Que vos abstenhais do que
tiver sido sacrificado aos ídolos, e do sangue, e das carnes sufocadas, e da fornicação, das quais coisas fareis bem
de vos guardar» (Act. 15, 28-29; 16, 4).
Não foi pois S. Tiago, mas S. Pedro, quem presidiu
ao Concilio de Jerusalém e pronunciou ali a sentença de
finitiva.

Não se recusou S. Paulo a reconhecer a supe
rioridade de S. Pedro, repreendeitdo-o face a face?
(Gál. 2, 11)
É certo que S. Paulo repreendeu S. Pedro, como ele
próprio declara aos Gaiatas, dando a razão do seu feito:

«Tendo vindo Cephas a Antioquia, eu resistulhe na ca
ra, porque era repreensível. Porque antes que chegassem
os que vinham de estar com Tiago, comia com os gen
tios; mas depois que eles chegaram, subtraía-se e separa
va-se dos gentios, temendo ofender os que eram circuncidados...»
O exemplo ia alastrando.
«Mas quando eu vi que

eles não andavam direita
mente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cephaò,
diante de todos: Se tu, sendo judeu, vives conto os gen
tios, e não como os judeus, por que obrigas tu os gentios
a judaizar?)) (Gál. 2, 11-14).
11
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Esta censura de S. Paulo não só nada depõe contra
a supremacia de S. Pedro, mas, ao contrário, supõe-a.
Este exemplo de S. Paulo nada tem de estranho nem
de repreensível.
(Por vezes, o dever da correccção fraterna, da verda
de, da justiça, do bem comum, impõe ao súbdito que
lembre respeitosamente ao seu superior o cumprimento
de deveres que lhe impendem.
Temos exemplos bem altos e bem frizantes.
S. Bernardo, Santo Tomás de Cantuária e Santa
Catarina de Sena fizeram respeitosas, mas enérgicas, ad
vertências a Sumos Pontífices, sem que isso significasse
menosprezo ou desconhecimento de sua suprema Auto
ridade.
Ao contrário: advertiam-lhes o mal, porque reconhe
ciam que só eles o podiam e deviam remediar.
Alguns Santos Padres gregos opinaram que este
«Cephas» de quem fala S. Paulo não era S. Pedro, mas
um discípulo com o mesmo nome (S. Ciem. de Alex. in
Euseb. Hist. Eccl. i, 12 ).
Outros, como S. João Crisóstomo, S. Cirilo de Ale
xandria e S. Jerónimo (Comm. in Gál. 2, 1 1 ) , são de pa
recer que este episódio foi arquitectado de propósito pe
los Apóstolos, a fim de preparar a resolução definitiva
da questão no Concilio de Jerusalém.
Mas estes modos de ver foram abandonados, por des
necessários, desde que Santo Agostinho se pronunciou so
bre o incidente (Epíst. 40, 3 ) .
A dissensão e a arguição foram reais.
Não se tratava, porém, de doutrina, como diz Tertuliano (D e Praes., 23), mas simplesmente de procedi
mento de S. Pèdro; procedimento que ele próprio conde
nou depois energicamente no Concilio de Jerusalém (Act.
15. 10).
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Em Antioquia não se sentava à mesa com os conver
tidos do gentilismo, receando ofender os convertidos do
judaísmo.
Este procedimento de S. Pedro foi muito desacertado e até imprudente: em razão de sua influência e au
toridade, foi mal interpretado, começando a correr que
ele queria obrigar os gentios convertidos à fé a observar
também a Lei mosaica.
Por isso S. Paulo se julgou no dever de o advertir,
de lhe dizer, que não desse a entender com os seus actos,
que estimava mais a uns do que a outros; que fosse igual
para com todos. E... nada mais.
Conclusão: nem S. Paulo exorbitou, como súbdito:
nem com isso a autoridade de S. Pedro ficou diminuída,
como Chefe.

Dado que S. Pedro tenha sido o Chefe dos Após
tolos e da Igreja no princípio, como se prova que
o seu poder tem sido transmitido através dos sécu
los? Exerceram os Papas alguma vez a sua supre
macia nos três primeiros séculos da Igreja?
O Concilio Vaticano definiu, como artigo de fé. que
o Papa é o legítimo Sucessor de S. Pedro. -Se alguém
disser que o Pontífice Romano não é o Sucessor do Bem-aventurado Pedro no Primado, seja anátema».
O Primado de S. Pedro não era um privilégio pes
soal, como o poder de fazer milagres; mas uma parte
essencial da Igreja de Cristo, a «pedra« sobre a qual es
tava edificada.
Por mais longa que seja a duração da Igreja,
e eia
durará até ao fim do mundo —, Pedro reinará pela inin
terrupta sucessão dos Bispos de Roma.
A Casa de Deus necessitará sempre de fundamento;
a Casa de Deus necessitará sempre deste Intendente di-
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vinamente nomeado? indefectível na sua fé, terá sempre
necessidade de confortar os seus irmãos; seu Pastor, terá
sempre necessidade de os guiar e governar.
(Houve quem pensasse, erradamente, e dissesse que
a preeminência da Igreja Romana lhe vinha de ter a sua
sede em Roma, e de Roma ter sido capital do Império.
Mas quem consultar a «divina tradição», que sempre
reconheceu os Bispos de Roma como legítimos Sucessores
de S. Pedro, aparte o cisma do Oriente, verá a falsidade
de semelhante teoria.
Todos unânimemente confessam que os Pontífices
Romanos se atribuíram o seu múnus supremo pela sim
ples e exclusiva razão de se considerarem e serem de facto legítimos Sucessores de S. Pedro.
É inegável que a escolha que S. Pedro fez, sem dú
vida divinamente inspirado, de Roma, sede do Império
Romano, do mundo civilizado, para sede do Reino de
Deus, a Igreja, foi um acto de altíssima Providência.
Muitos documentos históricos da Igreja primitiva
foram destruídos pelas perseguições dos três primeiros sé
culos; mas o que nos ficou ainda nos mostra bem, que os
Bispos de Roma exerceram o seu poder supremo de en
sinar, governar e julgar.
Antes da morte de S. João, o Papa Clemente Roma
no (90-99) mandou de moto próprio uma carta aos fiéis
de Corinto, exortando-os à mútua concórdia e à submis
são aos superiores eclesiásticos.
Não há memória de que S. João interviesse no as
sunto, não obstante Éfeso, onde residia, ficar mais perto
de Corinto, do que de Roma.
Os Coríntios receberam os Delegados e a «Mensagem»
do Papa com sumo júbilo, e conservaram a carta junta
com as Escrituras Sagradas, quase durante um século
(Clement, A d Cor. 1, 1, 2, 44).
Santo Inácio de Antioquia ( 1 1 7 ) , poucos anos de'
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pois, escreveu uma Carta à Igreja Romana, em que menciona a sua supremacia. Diz:
«Ela preside aos Romanos; ela preside ao amor das
festas, ou às caridades».
Por «caridades» entende Santo Inácio as «congrega
ções dos fiéis», pois numa de suas cartas diz: 'Sauda-vos
a caridade dos esmirnenses, isto é: «Saúdam-vos os cris
tãos de Esmirna».
Logo o texto citado de Santo Inácio deve interpre'
tar-se: «A Igreja que preside no território romano sobre
todos os fiéis».
Um pouco depois diz: «Tu, (Igreja Romana), tens
guiado sempre bem a todos; tu a todos tens ensinado
(Ad Rom., 3).
Duchesne diz bem: «Não se trata aqui de Bispo, mas
de Igreja.
A quem diz ele que a Igreja Romana preside?
Acaso meramente a uma ou outra igreja ou diocese,
ou área determinada?
A ideia de limites não está no seu espírito...
O sentido naturalíssimo da sua linguagem é, que «
Igreja Romana preside a todas as Igrejas, qualquer que
seja o lugar em que se encontrem» (The Churches 5eparated from Rome, 85).
Ela não só governa, mas ensina, com infalibilidade,
toda a doutrina de Cristo.
Ele, ao confiar-lhe a sua divina ^Mensagenv', não
fez excepções: «Ide por todo o mundo, pregai o Evange^
iho a toda a criatura» (Lc. 16, 15). «Ensinai todas as

gentes,

...a

observar tudo o que vos tenho mandado

(Mt. 28, 19-20).
O divino Legislador não abriu excepção, nem Ela a
abre, nem pode abrir.
.
No Epitáfio de Albércio, presbítero ou bispo, trigio
do século II, lê-se que Cristo, Pastor por excelência, o
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enviou a Roma imperial, para que a admirasse e con
templasse «qual Rainha vestida e calçada de ouro».
Esta famosa lápide foi presenteada pelo Sultão da
Turquia ao Papa Leão XIII, por ocasião do seu jubileu.
Fala ela, em linguagem mística, do baptismo, da Euca
ristia, da universalidade da Igreja, em oposição ao montanismo, e da preeminência de Roma, que visitou, toman
do «a fé por guia».
O Papa Vítor (18 9 -19 8 ) mandou aos Bispos que se
reunissem em Concílios, para determinar a data da cele
bração da Páscoa.
Os asiáticos desejavam celebrá-la no dia da Páscoa
judaica; mas Roma determinou se celebrasse no Domingo
seguinte.
O Concilio da Ásia apelou para a autoridade de S.
João, de S. Filipe, de S. Policarpo e de Papias; mas o
Papa replicou aos Bispos, que aceitassem o. seu mandado;
ao contrário, ver-se-ia na dura necessidade de os exco
mungar.
Pretender-se-á prova mais evidente do exercício da
suprema autoridade Papal?
Quem, senão o Bispo supremo, ousaria separar os ou
tros Bispos da unidade da Igreja?
Nenhuma outra Igreja se arrogaria semelhante poder.
Santo Ireneu, Bispo de Lião, escreveu no ano 180
um tratado, muito conhecido, contra os gnósticos do seu
tempo.
Nele afirma claramente a unidade do ensino da Igre
ja, a supremacia da Igreja Romana sobre todas outras
igrejas, e que ela é a fiel depositária da revelação Apos
tólica.
Diz: «Eu seria prolixo, se tentasse enumerar a série
da sucessão episcopal em todas as igrejas; mas, como
rantia da ininterrupção da tradição Apostólica, basta que
enumere aqui a sucessão Apostólica na Igreja de Roma,
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a maior e a mais antiga de todas, conhecida em toda a
paite, e fundada em Roma pelos dois gloriosos Aposto*
los, Pedro e Paulo...
A sua preeminência e tal, que todas as igrejas, que
ainda conservam a tradição Apostólica, estão em tudo ne*
cessàriamente de harmonia com ela» (Adv. Haer. 3, 3).
Quando Paulo de Samosata, bispo herege de Antio*
quia, se recusou a abandonar a sua residência, depois de
deposto, o caso foi levado ao Imperador pagão Aure*
liano (270*275), que «ordenou, muito equitativamente,
que o edifício fosse entregue a quem os Bispos de Itália
e da cidade de Roma o adjudicassem» (Euseb. Hist. EccL,
7t 3°).
'No ano 256 surgiu um conflito entre o Papa Este*
vão (254*257) e S. Cipriano, Bispo de Cartago, sobre o
baptismo conferido por hereges.
Roma considerava*o válido; S. Cipriano, inválido.
S. Cipriano reuniu um Concilio, que decretou, que
o baptismo administrado por hereges era inválido.
O Papa Estêvão ameaçou S. Cipriano e os Bispos do
Concilio com a excomunhão, se não acatassem a decisão
de Roma, tal*qualmente o Papa Vítor fizera com os Bispos
orientais no conflito motivado pela data da celebração
da Páscoa.
Nem os Bispos da África, nem Firmiliano, Bispo de
Cesareia, negavam a autoridade da Sé Apostólica; sim*
plesmente defendiam, com argumentos, uma opinião ho*
je tida por absurda, crendo*se na liberdade de o fazerem,
por o julgarem matéria meramente disciplinar.
O mesmo S. Cipriano escrevera ao Papa Cornélio nos
termos seguintes: «Vão*se e levam cartas de cismáticos c
profanos à Sé de Pedro, Igreja primacial donde provém
a unidade da Igreja» (Epíst. 59, 14)*
Escreveu também ao Papa Estêvão, pedindo*lhe que
excomungasse Marciano, Bispo de Aries, por herege.
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Tudo isto revela que reconhecia a suprema autori
dade da Igreja de Roma.
O crítico liberal Harnack escreve: «S. Cipriano re
conheceu particular importância à Igreja de Roma, por
que esta Sé era a Sé do Apóstolo, a quem Cristo especial
mente conferira a autoridade Apostólica.
Esta Igreja era para ele o centro da autoridade e
da unidade, e a Mãe de todas as igrejas esparsas pelo
mundo» ( Dogmengeschichte, 1, 384).
O Arcebispo de Alexandria, Dionísio (195-265), foi
acusado a Roma de herege, em relação ao mistério da
Santíssima Trindade.
O Papa Dionísio (259-268) ordenou-lhe que se ex
plicasse, que dissesse claramente o que sentia acerca do
assunto de que era acusado.
O Arcebispo respondeu logo ao Papa e escreveu qua
tro livros em sua defesa (Athanasius: De Sent. Dion,
13, 18).
O Papa mandou-lhe que não rejeitasse a palavra
'«consubstanciai», embora ela se não tornasse clássica se
não do século seguinte em diante.
O Arcebispo modificou a sua linguagem, mostrando
assim que era sinceramente ortodoxo e que reconhecia a
autoridade do Bispo de Roma, pois Lhe obedecia como
a seu Superior.
Um dos escritores mais prolíficos do século III fui
Orígenes de Alexandria (18 5-254 ).
Seus muitos erros doutrinais foram condenados em
Constantinopla e novamente no V Concilio ecumênico,
em 553.
Durante sua vida, teve diversas desinteligências, em
matéria de disciplina, com o seu Bispo Demétrio; mas o
único Bispo que o repreendeu por seus erros doutrinais f°'
S. Fabiano, Bispo de Roma, como escreve Eusébio na sua
«Históna Eclesiástica» (c. 36, pág. 4).
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Isto levou Harnack a fazer esta confissão: >'A voz
de Roma parece ter especial importância» (Batiffol: Pnmitive Catholicism, 328).

Não destrói a supremacia do Papa o poder in
dividual dos Bispos?
Não; de modo algum.
Os Bispos, como Sucessores dos Apóstolos, exercem
verdadeira jurisdição dentro do seu território sobre os seus
súbditos, e de alguma maneira ainda, quando estão fora
dele.
Como Legisladores, podem fazer leis para a sua Dio
cese e dispensar delas.
Não podem, é evidente, legislar contràriamente às
leis gerais da Igreja, como numa República federativa os
Governos Estaduais não podem legislar nada que seja
contra o estabelecido pelo Governo Federal.
O Bispo é também Juiz na sua Diocese e dele deriva
toda a jurisdição, em ordem ao Sacramento da penitência.
Sua Cúria é um tribunal de primeira instância, so
mente inferior à Metropolitana e Papal.
O Bispo ensina com autoridade, quando prega, quan
do publica Pastorais, quando regula a pregação das sacer
dotes, a doutrina dos livros e publicações, o ensino das
suas Escolas e Seminários.
O mesmo Papa não lhes é superior nas Ordens; mas
somente no que se refere à Sua Jurisdição, que é supre
ma, universal e imediata sobre toda a Igreja e cada um
de seus membros.
Ele não a recebe dos Cardeais que o elegem; mas
directa e imediatamente de Deus.
O Papa é o Mestre supremo e infalível da Igreja, o
seu supremo Legislador e Juiz.
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Pedro ainda fala por Pio X II, como em 451 falou
pela boca do Papa Leão no IV Concilio ecumênico.
A prova das provas, para conhecer se um Bispo, sa
cerdote, ou leigo, é visivelmente membro da Igreja de
Cristo, é a sua submissão à divina jurisdição do Vigário
de Cristo: o Papa.

Não recusou o Papa Gregório I (590-604) o tí
tulo de Bispo universal, ou ecumênico? Não equi
vale isto a negar a supremacia do Papa?
O título de Bispo universal ou ecumênico pode tomar-se em três sentidos.
Pode significar a supremacia do Papa como Bispo dos
Bispos, e neste sentido o deram os Orientais ao Papa Hormisdas (5 14 -5 2 3), a Bonifácio II (530-532) e a Agapito
(535-536), que todavia nunca o usaram até Leão IX
(1049-1054).
Pode também significar um Bispo que «governa uma
determinada porção da cristandade», como declarou Anastásio, no século IX .
Pode ainda significar, que um Bispo reclama para si
exclusivamente o título de Bispo, considerando os demais
Bispos como seus meros agentes.
Neste sentido o tomou e por isso o recusou S. Gre
gório, como pode ver-se nas cartas que escreveu ao Im
perador Maurício, à Imperatriz Constância e a João, Bispo
de Constantinopla.
Na carta ao Imperador diz: «Ninguém, que conheça
o Evangelho, duvida de que o Senhor confiou o governo
de Sua Igreja ao Bem-aventurado Pedro, .Príncipe dos
Apóstolos... Não Apóstolo universal.
Mas... João gostaria de que lhe chamassem Bispo
universal».
O motivo por que os Papas não tomaram nunca es-
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te título foi o «receio de prejudicar a honra devida aos
outros Bispos, tributando-se honras especiais,; (Epíst V
37)Escrevendo ao Bispo de Constantinopla, que usurpa
ra «este titulo novo, soberbo e profano», se maravilha
de que «ele, que pouco antes se considerara indigno de ser
chamado Bispo, agora, com desprezo de seus Irmãos, quei
ra ser chamado único Bispo» (Epíst, V, 44).
As cartas de S. Gregório abundam em afirmações da
doutrina católica relativa ao Primado de S. Pedro e de
seus legítimos Sucessores*
Chama à Sé Apostólica de Roma «cabeça da fé, ca
beça de todas as igrejas, porque ocupa o lugar de Pedro,
Príncipe dos Apóstolos».
Diz que todos os Bispos, —: e menciona expressa
mente o de Constantinopla —, «estão sujeitos à Sé Apos
tólica».
A Igreja Católica sempre ensinou, que os Bispos não
são meros agentes do Papa, senão verdadeiros Sucesso
res dos Apóstolos, por divina instituição.
Leão XIII confirmou no século XIX o que o seu
antecessor Gregório I dissera no século VII, escrevendo:
«Posto que o poder de Pedro e seus legítimos Su
cessores seja completo e supremo, todavia não é único.
Jesus Cristo, que fez a Pedro «pedras fundamenta!
de Sua Igreja, escolheu doze, que chamou Apóstolos.
Assim como a sua autoridade se perpetua no Romano
Pontífice, assim o poder ordinário dos Apóstolos se per
petua nos seus Sucessores, os Bispos.
Donde se segue que a «Ordem Episcopal" pertence
necessariamente à constituição da Igreja" (De umU
Eccles.).

X X V II

PODER DO PAPA. O PAPA É SUPERIOR
AOS CONCÍLIOS. A QUESTÃO ROMANA.
ALEXANDRE VI E A REPARTIÇÃO DAS
COLÔNIAS KISPANO-PORTUGUESAS. NA
IGREJA CATÓLICA NÃO TEM HAVIDO
PAPISAS
Não decretou o Concilio de Constança em 1 4 1 5
que o Concilio ecumênico era superior ao Papa?
Como se concilia isto com a doutrina católica, que
não muda; e com o Concilio ecumênico, que não
erra?
A Igreja sempre ensinou o Primado do Papa.
Só ele, como Cabeça da Igreja e Chefe dos Bispos,
tem poder para convocar Concílios ecumênicos e dar for'
ça de lei aos seus decretos.
Os Concílios ecumênicos, os antigos como os modernos, sempre reconheceram a supremacia dos Papas: o
Concilio de Éfeso, em 4 3 1; o de Calcedónia, em 4 5 1 »
o de Trento, de 1545-1563; e o do Vaticano, em 1870.
Os Bispos do Concilio de Éfeso reconheceram expres'
samente a primacia do Papa Celestino I (422-432).
Ele escreveu a S. Cirilo de Alexandria, ordenando-
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•'lHc que excomungasse Nestono* .caso ele se nao retra^
tasse, e mandou três Delegados seus para que fizessem
de Juizes e confirmassem o que S. Cirilo decretasse.
Escreveu também a todo o Concilio, declarando, que
não duvidava de que todos assentiriam à condenação de
Nestório, que ele já tinha pronunciado.
Os Delegados foram bem recebidos e as ordens do
Papa cumpridas à letra.
Um dos Delegados expressou-se nos termos seguin
tes:
«Nenhum de nós duvida de que o Bem-aventurado
Pedro, Príncipe e Chefe dos Apóstolos, recebeu as «cha
ves do Reino» e que até o dia de hoje vive e julga por
meio de seus Sucessores».
Ao Concilio de Calcedónia presidiu, como Legado ao
Papa Leão I (440-461), o Bispo Pascásio, e em nome de
Sua Santidade condenou Dióscoro.
O Concííio recelbeu com entusiasmo a carta dogmá
tica do Papa a Flaviano, Bispo de Constantinopla, excla
mando «una voce»: «Esta é a fé dos Santos Padres! Es
ta é a fé dos Apóstolos!... Pedro falou por Leão».
Alfim, os Bispos escreveram ao Papa, rogando-lhe
que se dignasse confirmar os Decretos Conciliares.
Ele aprovou-os, menos o cân. 28, que tinha sido
aprovado pelo Concilio na ausência dos seus Delegados.
E não o aprovou, porque os Bispos orientais atri
buíam falsamente a supremacia dos Papas à posição polí
tica de Roma, movidos pela ambição de elevar a Sé de
Constantinopla a Primaz do Oriente (Hefele: Hist. des
Conciles, 2, 287-378, 649 857).
O Concilio de Constança declarou erroneamente,
nas suas 'III, IV e V sessões, que o Concilio era supe
rior ao Papa; estes seus «decretos», porém, nunca rece
beram força de lei na Igreja.
Ao contrário: foram declarados «nulos e inválidos»
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pelo Papa Martinho V , a 22 de Abril de 14 18 ; e «des
truidores dos direitos, dignidade e supremacia da Santa
Sé» pelo Papa Eugênio IV , a 22 de Julho de 1446.
Em suma: este Concilio não era então ecumênico;
somente se tomou ecumênico . nas suas últimas sessões
(42.a-45.''), quando o Papa, recém-eleito, Martinho V,
começou a presidi-lo, «aprovando» depois, bem como o
seu Sucessor, os seus «decretos», menos a heresia anti-papal.
O próprio Gersão, — «que foi a alma do Concilio»
(Nouveau Petit Larçusse (19 2 7 )) — , admitiu «que fora
certamente a confusão, que então reinava por toda a par
te, resultante do cisma, que os levara a negar a doutrina
da supremacia do Papa, universalmente aceita» (De Potest. Eccl. 12 ), e que o mesmo senso comum lhe dizia,
que um corpo sem cabeça não pode ser um organismo
vivo.
Vê-se, pois, que o que Gersão e os seus amigos pre
tendiam era pôr termo ao cisma, ao caos em que a cristandade se encontrava durante ele (13 7 8 - 14 17 ).
Ninguém sabia com certeza qual dos 3 Papas era c
verdadeiro.
Eles não abdicavam, nem submetiam a um árbitro
o sério exame de seus pretensos direitos.
Julgou-se então que a maneira única de terminar 0
cisma era reunir um Concilio, para estudar desapaixonadamente o assunto, e que os 3 Papas se submetessem a
sua decisão.
Era um caso particular, e aventa-se-me que, com
razão, ninguém dirá que fora mal pensado.
O grande erro dos teólogos do Concilio de Constam
ça foi pretenderem dar foros de verdade dogmática ao
que era apenas um expediente para terminar o cisma
(Hefele: obr. cit. 1, 80; 7, 2 10 ).
O Concilio de Florença, celebrado em 1439» estabe-
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leceu alfim, de uma 1
para sempre, a verdadeira doutrina do Primado do Papa e arrancou pela raiz a falsa
doutrina do cisma.
Expressou-se nestes termos formais, dogmáticos, precisos e claros:
«Definimos, que a Santa Sé Apostólica do Bispo de
Roma possui o Primado em todo o mundo; que o Ro
mano Pontífice é o Sucessor do Bem-aventurado Pedro,
Príncipe dos Apóstolos; que Ele é o verdadeiro Vigário
de Cristo, a Cabeça da Igreja universal e de todos os cris
tãos, bem como seu Pai e Mestre; e que na pessoa do
Bem-aventurado Pedro Lhe foi dada por Nosso Senhor
Jesus Cristo a plenitude do poder para apascentar, reger
e governar a Igreja universal».

Como pôde Eheias Sílvio, anti-papista, imoral
como homem e imoral como escritor, ser eleito Pa
pa? Não mudou ele de pensar e de costumes devi
do apenas à sua promoção ao Papado?
É verdade que Eneias Sílvio desempenhou um papel
importante no Sínodo cismático de Basiléia, em que se
atacou o Papa Eugênio IV (1431-1447) e se defendeu
que o Concilio ecumênico era superior ao Papa.
Também é verdade que durante algum tempo esteve
ao serviço do anti-Papa Félix V.
É ainda verdade que foi repreensível em sua vida
privada, quando leigo, e que escreveu muitas páginas, se
gundo o espírito da Renascença pagã.
Não é menos verdade, porém, que se arrependeu sin
ceramente de seus pecados e que em 1444* um ano antes
de sua ordenação sacerdotal, pediu humildemente perdão
ao Papa num documento que felizmente chegou até nós
e que foi bem recebido naquele tempo (Pastor: obr. aU
1, 340).
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O Papa, na resposta, disse-lhe: «A Santa Madre Igre
ja, inexorável para com os impenitentes, jamais nega a
absolvição aos arrependidos».
Eneias Sílvio foi eleito Papa em 1458 e tomou o no
me de Pio II.
Sete anos depois expediu a famosa «Bula de Retrata
ção», em que repudiava os seus erros sobre o Papado; e
noutro documento, os seus escritos eróticos.
Entre outras coisas, dizia: «Transviados como S.
Paulo, dissemos, escrevemos e praticámos, muitas coisas
dignas de condenação; e, sem saber o que fazíamos, per
seguimos a Igreja de Deus e a Sé Romana.
Por isso agora a nossa oração é: «Senhor, perdoai-nos os pecados da nossa juventude»...
Estamos, pois, obrigados a imitar Santo Agostinho e
a retratar os nossos erros.
Exortamos-vos, pois, a que não deis crédito algum
àqueles nossos antigos escritos que se opõem à suprema
cia da Sé Romana, ou que contenham coisas que a Igre
ja de Roma reprova.
Somente a S. Pedro foi dada a plenitude do poder.
Ele e seus legítimos Sucessores são os únicos que possuem
0 Primado.
Se nos «Diálogos», em nossas cartas, ou em quais
quer outras obras nossas, encontrardes alguma coisa con
tra esta doutrina, rejeitai-a, menosprezai-a.
Crede, não o que dissemos em novo, mas sim o que
agora vos dizemos em velho; não estimeis mais o secu
lar, do que o Papa; deixai Eneias, e segui a Pio» (Pas
tor: History of the Popes, 3, 283).
Muito havia já que tinha reconhecido o seu erro,
quando foi eleito iPapa, pois menciona neste mesmo do
cumento uma carta de retratação que mandara ao Reitor
da Academia de Colônia, em Agosto de 1447*
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Com que direito dividiu Aiexandre VI (I 492
15 ? ; ' ?
hispano-portuguesas do No
vo Mundo? Nao foi este acto uma usurpacão de
direito?

V°Jlsess°es

Antes da Reforma, a Europa, acima de tudo católica,
considerava o Papa como Juiz Supremo, com poder de
intervir nos pleitos internacionais*
A Corte de Roma era então uma espécie de Socie
dade das Nações» dos nossos dias.
O Papa em sua «Bula Inter caetera», expedida a 4
de Maio de i493t não distribuiu caprichosamente terras
que não eram suas, como alguém falsamente opinou.
O Papa simplesmente marcou as fronteiras das co
lônias ocidentais de Espanha e Portugal, para que estas
duas nações vivessem em paz.
Quer dizer: o Papa foi escolhido como árbitro, co
mo em 1883 Leão XIII foi escolhido por Bismarck ui
pendência entre a Espanha e a Alemanha, por causa das
ilhas Carolinas.
Foi este então o meio de D. João II de Portugal
(1481 -1495) manter boas relações com Castela.
Alexandre VI traçou uma linha imaginária 360 lé
guas ao oeste de Cabo Verde, adjudicando a Castela as
terras que ficassem à direita, e a Portugal as que ficas
sem à esquerda da imaginada linha.
Vieram assim a caber a Castela as nações hispano
-americanas e a Portugal o Brasil, descoberto em 1500.
Graças à decisão do Papa evitou-se a guerra e as
duas nações, Castela e Portugal, puderam iniciar pacihcamente a obra da colonização dos seus respectivos do
mínios.

Por que defendem os católicos o poder temporal dos Papas? Não disse Cristo: «O meu reino nao
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é deste mundo»? (Jo. 18 , 36) Não feria sido prefe

rível que o Papa cedesse voluntariamente os Esta
dos Pontifícios em 18 7 0 em favor da unidade de
Itália? Não perderam os acatólicos residentes em
Itália a sua liberdade religiosa com a recente so
lução da «Questão Romana»?
Indubitavelmente a Igreja é um reino espiritual, uni
camente fundado para salvação do gênero humano.
O poder temporal, que os Papas usufruíram duran
te tantos séculos, não é necessário para o exercício do
poder espiritual, porque os seus divinos direitos estão ga
rantidos pela contínua e perpétua permanência do Espí
rito Santo e de Cristo com a sua Igreja.
Durante os três primeiros séculos a Igreja governou
em nome de Cristo com plena autoridade, não obstante a
sistemática e tenaz perseguição dos Césares Romanos, em
penhados em a destruir.
É todavia crença, profundamente gravada no cora
ção dos católicos, que o Papa não deve ser súbdito de
nenhum Príncipe, para que possa mais livremente desem
penhar o seu múnus de Vigário de Cristo, em toda a
redondeza da terra.
Já em 1849 declarara Pio IX :
«Povos, reis e nações jamais recorreríam, com devo
ção e confiança, ao Bispo de Roma, se o vissem súbdito
de um soberano oü de um governo, sem plena liberdade
e plena independência.
Nascería sempre neles a suspeita de que o Papa era
influenciado em suas resoluções pelo Soberano ou pelo
Governo em cujo território residisse; e sob tal pretexto
não acatariam os dfecretos pontifícios» (Aloc. 20 de
Abril de 1849).
O período em que os Papas residiram em Avinhão
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™ ''0 lba'ou a confBnça * E“ ^ Aqueles 7 Papas franceses, rodeados de Cardeais
tamlbem franceses, mais ou menos dependentes do Rei
de França, por maior que fosse a sua isenção, não eram
circunstâncias de molde a inspirar confiança e conten
tamento as outras nações e povos, mas sim suspeitas e
antagonismos.
— O Papa só está bem em Roma, porque foi a ci
dade que S. Pedro, certamente inspirado por Deus, ele
geu para Sede da Igreja (P. R.).
Quinhentos anos depois Napoleão prendeu Pio Vil
e encerrou-o em Fontainebleau, empenhando-se inutil
mente em fazer dele instrumento dos interesses da Fran
ça, na Europa.
Uma coisa conseguiu: comprovar 0 rifão nacional:
«Qw mange le Pape meurt»: Quem come Papa, arre
benta».
E o peso da mão de Deus não se fez esperar mui
to: foi infeliz nas campanhas da Rússia e terminou em
Santa Helena.
O historiador francês, protestante, Guizot escreve:
«A união do poder espiritual e temporal no Papado não
nasceu de desenvolvimentos sistemáticos, nem de prin
cípios abstractos, nem de intrigas ou ambições.
Podiam andar juntas com ele teorias e ambições:
mas o poder civil dos Papas é uma real necessidade; uma
crescente e incessante necessidade...
As doações de Pepino e Carlos Magno não foram
mais que a última pedra do edifício muito dantes es
truturado pelo bom senso do povo e favor dos reis '
(UEglise et la Societé, 72, 142).
_
^
Os Imperadores de Bizâncio, em razão da distancia
ou por sua inabilidade, deixaram Roma e seus territó
rios à mercê das invasões dos barbaros.
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Não foi o Imperador de Constantinopla, mas foram os
Papas, Leão I (440-461) e Zacarias (74 1-75 2 ), que sal
varam Roma de Átila, Genserico e de Luitprando.
Roma foi pràticamente independente dos Imperado
res e sujeita aos Papas desde Gregório II-( 7 1 5 "7 3 i) (Finlay: Hist. of the Byzantine Empire, 50; Hallam: Europe
During the Middle Ages, 15 ) .
A distância de Constantinopla, a interrupção de co
municações com o exarcado de Ravena, a luta constante
com os godos, hunos e lombardos, e a pacificação de s>edições surtas na mesma Roma contra o Imperador, obri
garam o Papa a assumir, com vontade ou sem ela, o go
verno temporal da cidade (Hodgkin: Italy, V , 35 5).
O poder temporal dos Papas, consagrado por mais
de um milênio, terminou com a entrada das tropas ita
lianas em Roma, a 20 de Setembro de 1870.
Todos os Papas, desde então até à solução da «Ques
tão Romana», — Pio IX , Leão XIII, Pio X , Bento X V
e Pio X I — , protestaram contra o roubo dos Estados-Pontifícios, perpetrado pela Itália: recusando aceitar a
Lei das garantias; considerando-se prisioneiro no Vatica
no, conservando intactas sua honra e dignidade.
Os Papas recusaram-se a aceitar a Lei das garantias
de 13 de Maio de 18 71 e a indemnização em dinheiro do
esbulho dos Estados-Pontifícios, porque era um contracto
simplesmente unilateral, e não bilateral.
Por outros termos: era uma lei votada pelo Governo
italiano, que podia ser aplicada, interpretada, modificada
e até suprimida livremente por qualquer outro Parla
mento.
Por ela não ficavam garantidas a liberdade e inde
pendência dos Papas.
A futilidade da Lei das garantias tornou-se mani
festa em muitas ocasiões em que a Itália esteve entregue
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a governos liberais anti-clericais, desde 1870 até ao ad
vento do Governo fascista em 1922.
Basta lembrar os insultos dos anti-clericais em R0ma, em Maio de 1881, durante a transferência dos restos
mortais de Pio IX da Igreja de S. Pedro para a de S.
Lourenço extra-muros; a erecção da estátua de Giordano
Bruno, em Junho de 1888; os ultrages de 1901, que obngaram Pio X a suspender temporariamente as peregrina
ções ao Vaticano; as dificuldades da Santa Sé em manter
as suas relações com os Diplomatas representantes das ou
tras nações, durante a «Guerra mundial».
Enquanto o Governo esteve nas mãos dos liberais
não foi possível reconciliar o Vaticano com o Quirinal.
Com a subida de Mussolini ao poder as coisas mu
daram.
Ditador, independente de Parlamentos, pôde levar a
bom termo uma questão que parecia insolúvel.
As negociações começaram em 1926 e terminaram 1
1 1 de Fevereiro de 1929.
O memorável Tratado e Concordata foram assinados
nesse dia pelo Cardeal Gasparri, Secretário de Pio XI, e
Mussolini, Presidente do Governo Italiano.
Para fazer uma ideia da complexidade e delicadeza
da questão, basta saber que os Plenipotenciários de am
bos os lados, — o Cardeal Pacelli pelo Vaticano e Barone
pela Itália—, de 1926 a 1928 reuniram-se mais de cem
vezes para conferenciar oficialmente sobre o assunto, e
que o Papa concedeu vinte e nove audiências ao Cardeal
Pacelli no mesmo intuito.
O Tratado consta de um preâmbulo e de 27 artigos,
em que se fixa a independência da Santa Sé.
Continua sem alteração a liberdade religiosa que a
Constituição concede aos acatólicos, embora se declare
que a única religião do Estado é a católica.

342

C A IX A

DE PERGUNTAS

Reconhecesse a soberania da Santa Sé «como um atri
buto inerente à sua natureza».
Reconhecesse a liberdade e independência do Estado
do Vaticano e declara-se sagrada a pessoa do Papa.
Fixa-se a condição dos Cardeais, dos Oficiais do V a
ticano, dos Agentes diplomáticos, e estbelecem-se leis re
ferentes a passaportes, alfândegas, direitos de proprieda
de, etc.
O Tratado termina com o reconhecimento da dinas
tia de Sabóia, por parte do Papa, e com a solene decla
ração de que o Papa está plenamente satisfeito com a
independência que se lhe garante para o exercício de sua
Primada espiritual.
Assim se resolveu definitivamente a Questão Ro
mana.
A «Concordata» consta de 45 artigos, segundo os
quais devem resolver-se os pleitos ou dificuldades que
possam surgir entre a Igreja e o Estado Italiano.
Por exemplo:
Permite a liberdade de cultos e de associação.
Fixa pormenorizadamente os direitos e deveres civis
dos clérigos.
Legaliza os dias festivos da Igreja.
Reconhece as agremiações da «Acção Católica».
Aceita a legislação católica referente ao «matrimô
nio».
Aprova o «ensino religioso» nas escolas primárias
e secundárias, etc., etc.
Nos últimos três artigos fixa-se a indemnização que
a Itália deve pagar ao Papa pelo roubo dos Estados Pon
tifícios, em 1870; em dinheiro de contado: 750.000.000
de liras; em bônus, a 5 por 100: 1.000.000.000 de liras.
Esta soma, apesar de fabulosa, é inferior à oferecida
pelo «Tribunal de Garantias».
O Santo Padre, na alocução que dirigiu aos pregado-
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res da quaresma de 1921, falando da pequenez do terri
tório da «Cidade do Vaticano//, d use: «Quisemos mostrar
ao mundo que não nos movemos pela ambição de posses
sões terrenas, mas somente por conservar o que de "vwlo
algum podemos ceder; porque é universalmente reconhe
cida', como condição necessária a toda a verdadeira juris
dição soberana, alguma soberania territoriaL
Temos, pois, a independência e soberania que se re
quer, e não mais do que a que se requer...
Consola-nos o pensamento de que esta mínima por
ção de terra está destinada a suportar sobre si uma es
piritualidade imensa, sublime e verdadeiramente divina»».
Eis a resposta do Papa aos hipócnías que não ces
sam de repetir: «0 meu reino não é deste mundo*.
Por isso, embora o Papa seja verdadeiro rei dentro
do reino italiano, é rei neste mundo; não é. porém. ;ei
deste mundo, visto o território que exigiu ter sido o in
dispensável para poder exercer o seu múnus espiritual.
'Não houve uma «Papisa» chamada Joana?

Não. Na Cadeira de S. Pedro não se sentaram nun
ca «Papisas».
A «Papisa Joana» é absolutamente lendária, é uma
verdadeira fábula.
Os primeiros que a mencionaram, no século XIII.
foram os dominicanos João de Mailly e Estêvão de
Borbão.
Assinalaram-lhe o pontificado em noo.
Repetiu a fábula Martinho de Troppau, camareiro
pontifício, discordando, porém, quanto à data do pon
tificado, pois o colocou em 855.
A lenda nasceu ou do rumor de que uma mulher,
mencionada pelo Papa Leão IX numa carta a Cerulário,
em 1053, ocupara a Sé de Constantinopla; ou de uma
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sátira medieval que ridicularizava a preponderância de
Teodora e de suas duas filhas no século X ; ou de um
conto popular relacionado com um antigo monumento
pagão descoberto, no pontificado de Sisto V (1585*159 0 ),
numa rua perto do Coliseu.
A lenda foi universalmente aceita nos séculos X IV
e XV.
Desde o tempo, porém, de Enéias Sílvio, — Pio 11
(1458*1464) — , e de Platina (Lives of the Popes) foi
também universalmente rejeitada por balda de fundamen
to histórico.
Nisto concordam todos os críticos, protestantes como
racionalistas: Bayle, Basnage, Blondel, Bumet, Bochart,
Cave, Chamier, Casaubon, Dümoulin, Gibbon, Gieseler,
Leibnitz, Mosheim, Neander, De Thou.
Primeiramente, nenhum historiador do século X ao
século X III faz a mínima referência a semelhante «pa*
pisa«, prova evidente que nunca existiu.
Depois, a cronologia mata a questão, porque as da
tas assinaladas ao suposto femíneo pontificado estão
preenchidas por Papas indiscutíveis.
Leão IV faleceu a 17 de Julho de 855, sucedendo*
-lhe imediatamente Bento III (855*858).
Ainda se conservam medalhas com os bustos de Ben
to III e do Imperador Lotário, que morreu a 28 de Se
tembro de 855; e um pergaminho que Bento III enviou
à Abadia de Corvey, datado de 7 de Outubro de 855’
Não houve, pois, interregno entre os dois Papas.
Quanto à data 110 0 , nem sequer se pode mover
questão, pois Pascoal II ocupou a Cadeira de S. Pedro de
1099 a 1 118 .

XXVJII

INFALIBILIDADE DA IGREJA. LIBER
DADE DE PENSAMENTO
Por que se gloriam os católicos da infalibilida
de da sua Igreja?
A razão é simples: é porque a Igreja Católica é a
única que representa Jesus Cristo, Mestre divino e infa
lível dos costumes, da fé e do culto.
Só Ela pode dizer como Jesus Cristo: -Eu sou o
Caminho, a Verdade e a V ida» (Jo. 14, 5).
— Só Ela é o Caminho, porque é a Mestra da mo
ral, lei dos costumes.
Só Ela é a Verdade, porque é a Mestra do dogma,
das verdades que devemos crer.
Só Ela é a Vida, porque só Ela tem o poder divi
no de renovar misticamente, mas realmente, sobre o al
tar o Sacrifício do Calvário e de nos aplicar os méritos
de Jesus Cristo, pelos Sacramentos, que Ele mesmo nesse
intuito instituiu e cuja administração lhe confiou (P. R.)A razão e a revelação reclamam que tal Mestra, in
cumbida por Jesus Cristo de pregar o Seu Evangelho, a
Sua doutrina, ao mundo inteiro, seja infalível como Ele:
não possa enganar-se no seu ensino dogmático, moral e
litúrgico.
O escritor acatólico Mallock no seu livro <ds Life
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Worth Living?, 267: «Valerá a pena viver?» —=presta
homenagem à doutrina católica. Escreve:
«A religião sobrenatural que não reclame o dom da
infalibilidade não pode gloriar-se de professar senão so
mente meia-revelação.
Coisa híbrida seria uma religião, parte natural e par
te sobrenatural; na prática, tornar-se-ia inteiramente na
tural.
Professar uma religião sobrenatural é professar uma
religião infalível; mas, por outro lado, se é difícil distin
guir o que é revelado, ou difícil de entender, ou se con
tradiz em muitas coisas, semelhante religião é inútil.
Para que uma religião seja, pois, infalível, é neces
sário que o seu intérprete seja também infalível, como
ela».
«Deus nosso Salvador quer que todos os homens se
salvem e que cheguem a ter conhecimento da verdade»
(I Tim. 2, 3-4); e nesse divino intuito revela-nos a sua
doutrina, não nos deixando, por outro lado, uma autori
dade viva e infalível que no-la ensinasse? Manda-nos
crer na sua palavra sob pena de eterna condenação (Mrc.
16, 16), e havia de deixar-nos, ao mesmo tempo, à mer
cê de todos os falsos profetas (Mt. 13 , 2 1) , doutores da
mentira (2 Petr. 2, 1 ) e pregadores de um evangelho
contrário ao Seu? (Gál. 1, 8).
Sempre que o Novo Testamento fala da Igreja, fun
dada por Jesus Cristo, no-la apresenta como Mestra divi
na, que ensina a verdade com autoridade infalível.
Jesus Cristo diz-nos que a Sua Igreja é como uma
cidade edificada firmemente sobre rocha viva, e que nem
Satanás, nem todas as potestades infernais, a poderão des
truir (Mt. 16, 18. Cfr. Mt. 7, 24; Sim. 116 , 5 ).
Os Evangelhos declaram que a missão dos Apóstolos
e dos seus Sucessores é a mesma que o Pai celestial con
fiou a Seu Filho, Jesus Cristo: «Assim como o Pai
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enviou a mim, — e o Pai enviou-O «a dar testemunho
da verdade» (Jo. 18, 37. Cfr. Mt. 1, 38 ) — , assim eu vos
envio a vós» (Jo. 20, 2 1) .
«Aquele que recebe o que eu enviar( a mim me re
cebe» (Jo. 13, 20).
«0 que a vós vos recebe, a mim me recebe; e o que
a mim recebe, recebe aquele que me enviou» (Mt. 10,
40; Jo. 13, 20; Lc. io, 16 ; Jo. 12, 44-50; 15, 20-24).
«Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus ouve-nos; o que não é de Deus não nos ouve; nisto conhece
mos o espírito da verdade e o espírito do erro» (I Jo.
4* 6).
Quando Jesus delegou nos Seus Apóstolos a sua di
vina missão perante todas as nações, até ao fim do mun
do (Mt. 28, 20), prometeu-lhes: «Eu estou sempre convosco».
Esta frase encontra-se na Bíblia anda por 90 vezes;
e, exceptuadas as poucas em que é uma simples sauda
ção (Rut. 2, 4; Rm. 15, 3 3 ), significa sempre, que a
pessoa será bem sucedida na missão que Deus lhe con
fiou (Gén. 39, 2; Êxod. 3, 12 ; Jer. 1, 19 ; Núm. 14, 42).
Ora, para que os Apóstolos e seus Sucessores se saiam
bem da missão divina de pregar o Evangelho a toda a
criatura, até ao fim do mundo, necessitam de ser in
falíveis.
O divino Salvador no seu último discurso aos Após
tolos, no Cenáculo, prometeu enviar-lhes o «Espírito San
to, que lhes ensinaria todas as coisas, e os faria lembrar
de tudo o que lhes havia dito» (Jo. 14, 26).
Ele é «o Espírito de verdade a quem o mundo não
pode receber, porque o não vê, nem o conhece; mas vós
o conhecereis, porque ele ficará convosco, e estará em
VÓS» (Jo. 14, I 7 ) .
.
Logo, a Igreja deve ser necessariamente mfalive.
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porque o Espírito Santo está, e estará «eternamente»
com Ela (Jo. 14, 16 ).
Só assim poderá dar verdadeiro e inteiro testemunho
de Cristo (Jo. 15, 27; Act. i, 8).
Os Apóstolos insistiram sempre em que o seu ensino
era a palavra de Deus (Act. 4, 3 1 ; 8, 14 ; 12, 24; 13, 44;
15, 35; 1 Cor. 14, 36-37; 2 Tim . 2, 9 ); que era infalí
vel, porque «estavam cheios■ do Espírito Santo» (Act. 2,
4; 4, 3 1 ; 15, 28; 1 Cor. 2, 4 -16 ); e confirmavam-no com
milagres (Act. 3, 16; 4, 2 9 -31; 5, 12 -16 ; 9, 32-42).
Afirmam que toda outra pregação é falsa e blasfe
ma, embora venha de um anjo do Céu (Act. 13, 18; Gál.
1, 8-9).
A Igreja de Cristo diz a seus filhos como S. Paulo
aos Tessalonicenses: «Quando, ouvindo'nos, recebestes de
nós a palavra de Deus, vós a recebestes, não como palavra
de homens, mas (segundo é verdade) como palavra de
Deus» (1 Tess. 2, 13 ) .
«A Igreja é a coluna e o firmamento da verdade»
(1 Tim. 3, 15 ).
Esta metáfora do Apóstolo significa evidentemente
a firmeza inabalável da Igreja, ao dar testemunho da ver
dade de Cristo (Jerem. 1, 18 -19 ; Coloss. 1, 23; Apoc. 3,
12).
Basta um estudo somário dos escritos dos Santos Pa
dres, dos «vários Credos» e dos Concílios, desde o pri
meiro de Jerusalém até ao último do Vaticano, para nos
persuadirmos de que a Igreja se considerou sempre infa
lível e de que tem condenado sempre todos os hereges,
embora o fossem por negar apenas um artigo da fé.
Concluamos com estas palavras de Santo Ireneu, es
critas no século II: «Onde está a Igreja, aí está o Espi"
rito Santo; e onde está o Espírito de Deus, o Espírito
Santo, aí estão a Igreja e o tesouro de todas as graças;
porque o Espírito é a verdade» (A d v. Haer. m , 24).
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'Não se opõe a infalibilidade da doutrina á li
berdade de pensamento? Não esta um católico
coarctado de investigar a verdade, em razão da obe
diência cega e degradante que a infalibilidade da
Igreja lhe impõe?
A doutrina da infalibilidade opõe-se sem dúvida à
falsa liberdade de pensamento, mas não à verdadeira.
Ninguém tem direito a pensar contra as leis da iógica, do silogismo.
O erro não tem direitos; só a verdade os tem.
Se tivéssemos direito a pensar o que é falso, o que
é mau, teríamos também direito a praticá-lo, o que é
inadmissível.
Jesus Cristo declarou abertamente que o erro e o
pecado não implicam liberdade, mas escravidão da inteli
gência e da vontade: «Conhecereis a verdade, e a ver~
dade vos livrará» (Jo. 8, 32). «Em verdade, em verdade
vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do
pecado» (Jo. 8, 34).
Não é o católico, crendo numa autoridade divina que
não pode enganar-se nem enganar, que presta obediên
cia cega e degradante; quem a presta ' aquele que crê
numa autoridade humana e falível que lhe manda, por
vezes, crer nas proposições mais absurdas. ^0 testemu
nho de Deus,— diz S. João—, é maior que 0 testemu
nho dos homens)) (I Jo. 5, 9).
Nele, pois, não encontra o católico obstáculos á in
vestigação da verdade; ao contrário, como verdadeiro omem de ciência edifica sobre factos e princípios ja co
nhecidos.
,
A infalibilidade corrige os ertos que PCKt*1\
ter-se em matérias tocantes à fe, culto e C0^ " . V #
Preserva de os cometer e corrige os com etid
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«É, — como diz o Cardeal Newman — f uma provi
são para uma necessidade, mas que a não excede.
O seu objecto, e o mesmo se diga dos seus efeitos,
não é debilitar a liberdade ou o vigor do pensamento
humano, mas refrear as suas extravagâncias» (Apologia,

253>*

É como a bússola de um navio ou aeroplano, que
marca a verdadeira rota no meio da bruma ou das trevas
da noite.
E, em suma, «que se entende por liberdade de pen
samento?» — pergunta e responde o Dr Vance:
«Pensar é conceber, julgar, raciocinar.
Conceber é coisa tão determinada como sentir.
O juízo, para ter valor, tem de seguir regras fixas.
O raciocínio está sujeito a certas formas e métodos
prèviamente definidos, sob pena de se tornar confuso e
falacioso.
A amplitude da chamada «liberdade de pensamento»
fica assim muito limitada.
Pensar livremente é julgar a esmo ou raciocinar in
correctamente, seguindo os ditames do capricho e da
ignorância, dos preconceitos, sempre viciosos, da hipo
crisia, sempre lamentável» (Freedom of Thought, io ).
Um protestante, vítima de preconceitos, pode ter
idéias errôneas acerca do significado de uma indulgência
ou da infalibilidade do Papa.
Talvez não saiba latim; não leia bem; e creia que os
jesuítas ensinam que o fim justifica os meios.
Um raciocínio falaz pode-lhe fazer crer, que os ca
tólicos são súbditos de um poder estrangeiro, ou que a
restrição dos nascimentos não é contra a lei de Deus.
É digno de dó o seu estado, pois crê às cegas o que
não é verdade.
Nós chamamos a essa liberdade de pensamento er
ro ou ignorância.
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É contrária à razão, à ciência e à evidência
O mesmo se diga do mcrídulo moderno que Km
pesar bem as suas afirmações, d,z: que 0 pecado « r i S
é uma fabula; a revelaçao sobrenatural um absurdo™
Evangelhos, puros mitos; os milagres, impossíveis; e 1esus Cristo, um mero homem.
’ ]'
Seria certamente mais científico e mais racional se
pusesse de lado os seus «apnorismos», as suas afirmares
gratuitas, e examinasse e pesasse atentamente as sólidas
evidências do Cristianismo.

Ensinou alguma vez a Igreja Católica que a
mulher não tinha alma?
Não. Nunca a Igreja Católica ensinou semelhante
falsidade.
Esta calúnia nasceu da errônea e talvez mal-intencionada interpretação de S. Gregório de Túrones na sua
«História dos Francos» (c. VIII, 20).
Num Concilio celebrado em Macon, França, no ano
585, um Bispo disse numa sessão particular que na pa
lavra «homo», «homem», não estava incluída a «mulher',
que significava simples e exclusivamente o nomem .
Os demais Bispos ali presentes provaram-ihe o con
trário, citando em abono da sua contestação o capítuio
quinto, verso segundo do Gênese.
_
s
Podiam ter citado também Cícero, Ovídio, Juvenai e
Plínio e outros latinistas medievais.
A questão discutida não era, afinal, uma questa
dogmática, mas uma questão meramente gramaticai.

X X IX

INFALIBILIDADE DO PAPA. O PAPA f
INFALÍVEL
Que entendem os católicos por infalibilidade do
Papa? Como se prova pelo Evangelho que o Papa
é infalível?
Os católicos entendem por infalibilidade do Papa o
que a Igreja entende; e a fé da Igreja está claramente
expressa na seguinte definição dogmática do Concilio
Vaticano:
«Aderindo fielmente à tradição recebida desde o
princípio da fé cristã..., declaramos e definimos, como
dogma de fé divinamente revelado: que o Pontífice Romano, quando fala «e*: cathedra», isto é, quando, no de
sempenho do seu múnus de pastor e doutor de todos os
cristãos, define, com a sua suprema autoridade Apostó
lica, doutrina respeitante à fé e à moral, que deva ser
crida pela Igreja universal, possui, em virtude da assis
tência divina, que lhe foi prometida na pessoa do Bem-aventurado Pedro, a infalibilidade de que o Divino Re
dentor revestiu a sua Igreja, ao definir doutrina atinente
à fé e à moral; e que, portanto, as definições do R o
mano Pontífice são irrefragáveis por si mesmas, e nao
em virtude do consenso da Igreja» (D e Eccl. Christi, £•
IV).

infalibilidade do papa
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Portanto, o Papa só é infalível nos casos seguintes:
1. Quando fala «ex cáthedra», isto é: quando fala
oficialmente como Pastor supremo da Igreja universal.
Não é, pois, infalível: como supremo Legislador, nem
como Juiz supremo, ou supremo Governador; não é in*
falível: como Sacerdote, ou Bispo de Roma* ou Arcebispo
da província romana, ou Primaz de Itália* ou Patnarca
do Ocidente.
2. Quando define doutrina referente à fé e â moral.
Definir doutrina é resolvê-la definitivamente* final
e irrevogàvelmente.
'Não a definir, urgindo fazê-lo, pode trazer males íncalculáveis e a negligência do Papa ser grave; todavia 2
sua incúria não equivalería a definição implícita da dou
trina contrária (Fessler: True and False Infallibihty, 43):
nem mesmo ao axioma: «Qui tacet, consentrre videtnr*:
Quem cala, consente».
3. A fé e a moral abrangem todas as verdades con
tidas na divina revelação, ou no «depósito» da fé. na
expressão de S. Paulo (I Tim. 6, 20).
Portanto, o Papa é também infalível:
quando julga doutrina ou factos tão intimamente
unidos com a divina revelação* que não podem negar-se
sem que perigue a mesma revelação. Por exemplo:
As conclusões teológicas: Jesus Cristo tem corpo e
alma humana.
As verdades filosóficas: noções de pessoa e de subs
tância; a espiritualidade da alma*
Os factos históricos: S. Pedro foi Bispo de Roma; o
Papa Pio XII foi vàlidamente eleito.
Matérias disciplinares: a lei que ordena a comunhão
aos fiéis sob uma só espécie.
São apenas exemplos. Por estes tirem-se^ os demais.
4. Quando se propõe obrigar toda a Igreja.
«Neste caso a sua intenção deve ser tão claramente
11
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expressa, que todos a possam entender», como diz o
Cardeal Hergenrother (Chruch and State, i, 86).
Ainda que o seu pensamento e intenção seja obri
gar toda a Igreja, se o não expressa no documento, diga
ou escreva o que disser ou escrever, não há obrigação de
o crer como dogma de fé (Fessler: obr. cit., 57, 69).
Todavia a palavra do Papa é sempre uma palavra
autorizada, sempre digna de todo o respeito.
Admitida a infalibilidade da Igreja, segue-se, como
corolário natural, que a sua Cabeça e intérprete seja
igualmente infalível.
É que, se Pedro e seus Sucessores pudessem, como
supremos Pastores, ensinar doutrina falsa, não seriam a
pedra sobre que está fundada a Igreja; as portas do infer
no prevaleceríam contra ela, desmentindo as palavras de
Cristo; o Céu teria que sancionar o erro; a fé dos irmãos
não seria confortada; nem o rebanho seria apascentado
com o verdadeiro pábulo da fé divina (Mt. 16, 18-19;
Lc. X X II, 3 1-3 2 ; Jo. 16, 16 -17 ).
O IV Concilio de Constantinopla (869) declarou
que «na Sé Apostólica a religião católica foi sempre pre
servada de toda a mancha».
Uma carta do Papa Agatão, lida e aprovada pelo III
Concilio de Constantinopla (680), declara, que «a Igre
ja Apostólica de Pedro jamais se apartou do caminho cí 1
verdade ou caiu em erro algum».
Uma carta para Flaviano, Bispo de Calcedónia ( 450’
falando do Papa Leão (440-461), diz: «Pedro falou pela
boca de Leão».
O Concilio de Éfeso (4 3 1) chamou ao Papa Celes
tino «o Guardião da fé», e que ensina a verdadeira dou
trina, «porque é o Sucessor do Bem-aventurado Pedro
Apóstolo, Cabeça da fé e Cabeça dos Apóstolos».
Quanto aos Santos, basta mencionar Santo Agostinho (354-430).
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Na sua controvérsia com os pelagianos, considerava
sempre o Papa como o Árbitro supremo em matéria de IL
Num sermão, que pregou em Cartago a 23 de Se
tembro de 417 declara, que os Concílios africanos de Milevo e Cartago tinham denunciado a heresia pelagiana a
Roma*
«Roma, — diz o Santo—, enviou os seus rescritos".
Esta última palavra, tomada da Chancelaria imperial,
equivale a interpretação ou decisão sobre a heresia.
«O caso está pois resolvido: que desapareça e de
uma vez para sempre» (Serm. 131, 10; Batiffol: Le Cü'
thalicisme de St. Augustin, 2, 403).
Como pode um simples homem ser infalível? A
infalibilidade não é uma prerrogativa exclusiva de
Deus?
Só Deus é por essência infalível, porque é a Verda
de absoluta, e como tal não pode enganar-se, nem ser
enganado, nem enganar.
Mas pode conceder a infalibilidade ao Papa, como a
seu Representante sobre a terra, para salvaguardar a Sua
divina revelação, em benefício da família humana.
As Sagradas Escrituras e a História da Igreja são
unânimes em declarar que Deus assim o fez: que o Papa
é infalível, no sentido exposto.
Não é infalível, como simples homem; é infalível,
como Doutor Supremo do dogma e d moral de todo o
gênero humano.
Afirmar que o Papa é infalível não é o mesmo
que dixer que é impecável?
De modo algum. Infalível, como Mestre Supremo do
dogma e da moral, como indivíduo, pode pecar contra um
e outra, como qualquer outro mortal.
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Tendo a suprema desventura de pecar mortalmente
contra qualquer artigo da fé, virtude ou mandamento da
lei, está tio obrigado a recorrer ao Sacramento da peni
tência, à confissão sacramental, como qualquer outro
cristão.
A infalibilidade não é uma prerrogativa pessoal; mas
é uma prerrogativa divina, oficial, concedida por Jesus
Cristo a S. Pedro e a seus legítimos Sucessores, para que
não errem no ensino, interpretação e definição do Evan
gelho.

Os Papas, quando definem uma verdade, são
inspirados, como Moisés e S. Paulo?
Não. Os Papas não são inspirados.
A inspiração respeita aos Livros Santos.
Declará-los inspirados, equivale a dizer que Deus è
o seu Autor, como já vimos.
A infalibilidade, como igualmente também está dito,
consiste numa particular assistência divina, em cuja vir
tude o Papa não pode errar nas suas definições de ordem
dogmática e moral.
Seu fim é garantir a verdade do Evangelho através
das idades.
Seu fim não é, pois, descobrir verdades novas; seu
fim é guardar, conservar intactas as verdades antigas, que
se contêm no depósito da fé, da divina revelação.

Se S. Pedro era infalível, como negou o Salva
dor? (Mt. 26, 7 0 ; Mrc. 14 , 6 8 -7 2 ).
Primeiramente, S. Pedro só recebeu o dom da in
falibilidade depois da Ressurreição do Senhor (J°* 16,
16).
Depois, repetimos uma vez mais: os pecados pessoais
dos Papas nada têm que ver com a infalibilidade.
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Merece especial relevo a humildade de S. Pedro.
Sendo o Evangelho de S. Marcos o resumo da doutnna que este evangelista ouviu pregar a S. Pedro, é
também o que mais recalca os defeitos e humanas fragilidades do Príncipe dos Apóstolos, o que mais pormenoriza a sua tríplice negação; e, por outro lado, o que
menos fala das grandes prerrogativas que o Senhor lhe
concedeu, não mencionando sequer a grande promessa
de o constituir «pedra fundamental de Sua Igreja e ce
lhe entregar as chaves do reino dos Céus// (Mt. 16.
16-19),
Quando o Papa, em virtude de sua infalibili
dade, concede uma dispensa, não torna licito o que
de si mesmo é ilícito? Como pode isto ser?
Primeiramente, a

dispensas.

infalibilidade

nada tem com as

É necessário entender bem as coisas.
Dispensar alguém de uma lei é isentá-lo do seu
cumprimento, por motivos que ao legislador parecem ra
zoáveis.
Mas uma «dispensa particular» não revoga a Jei
geral», que continua em seu vigor. Exemplifiquemos.
Há uma lei geral que proibe aos católicos comer
carne nas sextas-feiras do ano; todavia os espanhóis e os
portugueses podem-na comer, em virtude da aBula da
Santa Cruzada», que o Papa lhes concedeu pelas suas
antigas benemerencias a Igreja.
A abstinência é uma lei eclesiástica, e o Papa po
de dispensar em todas as leis eclesiásticas, ainda que
tenham sido sancionadas por Concilies ecumênicos, porque é o Chefe supremo da Igreja, superior aos Conalios. como vimos. Não pode. porém, dispensar na lei na
tural, nem na lei positivo-divina.

35»

CAIX A D E PER G U N TAS

Assim, recusou autorização a Henrique VIII (1523-1534 ) para se divorciar de Catarina de Aragão, porque
o seu casamento tinha sido válido.
O Arcebispo protestante Cranmer não teve esses
escrúpulos.
Pio VII (18 0 0 -18 2 3) não acedeu aos rogos de Napoleão, que lhe pedia autorizasse seu irmão Jerónimo a
divorciar-se da sr.il Petterson, protestante de Baltimor,
com quem estava vàlidamente casado.
Em 1525 Lutero dispensou-se a si mesmo dos seus
votos e casou-se com uma religiosa, Catarina de Bora,
não obstante ter contra si, não só as leis canônicas, mas
também as do império.
Contra as mesmas leis, permitiu em 1539 a Filipe
de Hesse casasse com uma segunda mulher, sendo viva a
primeira (Grisar: L u th e r, 2, 187; 4, 13-79).
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OBJECÇÕES CONTRA A INFALIBILIDA
DE DO PAPA. OS PAPAS: LIBÉRIO,
HONÓRIO, ALEXANDRE VI E ZACARIAS.
AS CRUZADAS. GALILEU. A CANONI
ZAÇÃO DE JOANA D'ARC. SUPRESSÃO
DA COMPANHIA DE JESUS
Enfio o Papa Libério (352-366) também foi
infalível, subscrevendo o «credo herético ariano» e
apartando-se de Atanásio, o grande defensor do
«Ctedo niceno»?
Repetimos, e não será a última vez: a infalibilidade
do Papa nada tem que ver com os seus erros e pecados
pessoais.
O Papa só é infalível, quando fala «ex cathedra" a
toda a Igreja em matéria de dogma ou moral, isto é: de
fé ou costumes.
O Papa Libério foi desde o começo do seu reinado amigo íntimo e sustentáculo de Atanásio. e defen
sor acérrimo da fé contra Constâncio. imperador ariano
(337-361).

Precisamente por isso foi preso por Leôncio, Prefei
to de Roma, e levado ao tribunal de Milão.
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Como nele recusasse denegar a fé de Niceia, foi
exilado para Bereia, na Trácia.
Este passo de sua vida foi dramaticamente descri
to por Teodoreto na sua «História Eclesiástica» ( 1 1 , 16 ).
Depois de 2 anos de exílio, desejando voltar para
Roma, assinou, — não o «credo herético ariano» — , mas
a «fórmula compromissória do Concilio de Sírmio».
Esta «fórmula compromissória» ou «credo» chama
do do Partido Médio, ou de Conciliação, não atacava directamente a fé ortodoxa, mas omitia propositadamente
a palavra uomoousios» (consubstanciai), de Niceia, dissi
mulando assim as heresias de Sabelo e Fotino.
Libério acrescentou uma declaração positiva em que
salvaguardava a consubstancialidade do Filho com o
Pai (Hefele: Histoire des Conciles, 1, 908-928).
—-Acerca deste indesejável facto escreve Mons. Duchesne na sua «Histoire Ancienne de VEglise ( n , 2 8 1) :
«Ele não abandonou o Concilio de Niceia.
Assinou uma «fórmula»; mas então as «fórmulas»
que os Orientais apresentavam aos Ocidentais nada continham contrário à fé; só eram repreensíveis por não
serem assaz precisas» (P. R .).
Foi, sem dúvida, uma fraqueza lamentável que mui'
to contrasta com o fervor e energia que mostrara 2 anos
antes em Milão; mas o próprio Santo Atanásio declara,
que Libério foi forçado a assinar e cedeu somente peran
te a ameaça de morte (History of the Arians, 4 1) .
Os historiadores dividem-se acerca da autenticida
de ou espuriedade das cartas de Libério, registadas nos
«Fragmentos de Hilário».
Têm-nas como autênticas: Amann, Duchesne e
Feder; como espúrias: Hefele, Saltet, Sávio, Jungmann e
Stilting.
É ainda uma questão em aberto entre os historiado
res católicos.
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É digno de notar-se, que alguns Santos Padres e
Papas do século IV falam altamente da santidade e or
todoxia do Papa Libério, por exemplo: Santo Ambrósío
(De Vtrgtnibus 3, 1), S. Basílio (Epíst. 263, 3). e os Pa
pas Sirício (Epíst. 1, i), e Anastácio (Epíst. a Venéno de

Milão.

A condenação do Papa Honório, como herege,
pelo VI Concilio ecumênico em 681 não prova que
os Bispos de então não tinham ideia alguma da in
falibilidade do Papa?
Prova que foram pouco amáveis.
As duas cartas que o Papa Honório escreveu a Sér
gio, Patriarca de Constantinopla, não definem doutrina
alguma, como ele próprio expressamente declara em qua
tro passagens diferentes.
Vê-se claramente, pelos termos em que respondeu
que não atingiu a heresia latente nas subtilezas do seu
correspondente; a sua resposta, porém, pode perfeitamente entender-se em sentido ortodoxo.
Rivington diz bem: ((Honório desaprovou a expres
são «duas energias», porque supôs contrariarem as duas
vontades existentes na natureza divino-humana de Jesus
Cristo; mas Sérgio e seus sequazes referiam-se às . duas
naturezas»... (Depeudence, 81).
Alguns escritores acatólicos imparciais admitem que
Honório não era herege.
Bury, por exemplo, escreve: ^Honório emprega a
expressão «uma vontade», mas nem por isso necessita
mos de o considerar monotelita...
Nem necessitamos de rejeitar como não genuínas as
actas do >IV Concilio ecumênico que condenaram Honorio, como fez Barónio.

Ele foi condenado por seu imprudente silêncio»
(The Later Rouuw Empire, 2. 252).
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É certo que Leão II (682-683) anatematizou tam
bém Honório, não por ter defendido a heresia monotelita; mas por ter permitido, com sua incúria, que a pu
reza da fé fosse maculada; ou, como escreveu mais tarde
aos Bispos de Espanha, «por não ter extinguido a chama
da heresia, como convinha à sua autoridade Apostólica e
por a ter fomentado com sua negligência» (Grisar: Ktrchenlexicon, 6, 255).
Embora o Papa Leão II e o VI Concilio ecumênico
tivessem condenado Honório como herege» (Chapman:
The Condemnation of Pope Honorius, 1 1 4 - 1 1 6 ; Amann:
In D. T ., 7, 1 2 1 ) , daí nada se seguiría a favor da dou
trina não católica», como diz o Cardeal Newman (Diffú
culties of Anghcans, 2, 307). Mas, não.
O Cardeal Hergenrother resume assim os factos:
«O Papa Honório pode ser censurado por ter indirectamente animado o erro, não procedendo contra ele opor
tunamente, com energia; não pode, porém, ser acusado de
ter definido erro, coisa que fosse contrária ao dogma...
O Papa não é infalível procedendo nas circunstân
cias em que procedeu Honório, que concorreu incons
cientemente para o incremento da heresia, por não haver
procedido contra ela.
As suas cartas a Sérgio, nem contêm decisão, nem
falsa doutrina.
7
Uma indecisão não era, nem podia ser, condenada
como falsa.
Por outro lado, o Concilio, condenando o Papa Ho
nório, como herege, contradizer-se-ia a si mesmo, por
que, aceitando a carta do Papa Agatão, reconhecia que a
Santa Sé tem o privilégio de sempre ensinar a verdade»
(Church and State, 1, p. 83).
Reconheçamos, todavia, que as palavras do Cqncílio
foram nimiamente severas. Rezam assim:
«Nós anatematizamos Teodoro de Fáram, Sérgio,
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Paulo, Pirro e Pedro de Constantinopla, e com eles Honono, outrora Bispo de Roma, que os seguiu,,.

_ São mais justas, mais papais, as palavras do Papa
. *° II, sucessor de Santo Agatão, que sancionou as de
cisões conciliares:
«Anatemãtizamos os inventores da nova heresia... e
também Honorio que, em lugâr de purificar esta Igreja

Apostólica, permitiu que a imaculada fossç maculada por
uma traição profana».

Honório encontra-se aqui condenado, segundo o ca
racter de sua culpabilidade, não como herege. mas como
guarda infiel da doutrina*
Sua honra pessoal está, pois, em jogo. mas nio a in
falibilidade pontificai (D. Poulet: Hist. de VEglise, t. i,
p. 297-298).
— O grande orador de Nossa Senhora de Paris, Monsabré, numa nota à sua 5Ó.a Conferência expressa-se nos
termos seguintes acerca desta questão, resumindo^a:
«Honório, pouco ao corrente da controvérsia das duas
vontades, no Oriente, e enganado por uma carta astucio
sa do patriarca Sérgio, aprovou a política do silêncio na
questão do monotelismo. Foi uma imprudência.
Mas: i.° É evidente que as duas cartas de Honório
não têm o caracter de definição «e.r cathedranão são di
rigidas à Igreja universal; não têm por objecto dirimir
uma questão dogmática, mas determinar um ponto de
disciplina: o silêncio imposto aos dois campos sobre a fór
mula de uma ou duas operações: essas cartas não impõem
nenhuma obrigação de crer.
2.0
Quando examinamos atentamente as cartas de
Honório, é evidente que o Papa compreendera que se
tratava de negar em Jesus Cristo duas vontades contra
rias e afirmar a perfeita união da vontade divina e da
vontade humana.
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Sobre estes dois pontos, a sua doutrina é perfeitamente ortodoxa.
Nunca o Pontífice ensinou o erro fundamental do
monotelismo, isto é, nunca ensinou que havia em Cristo
uma só operação; pelo contrário, ensinou formalmente que
«as duas naturezas operam cada uma o que lhe é pró
prio...»
3.0
É evidente, em vista do exposto, que o V I Con
cilio não condenou Honório por ensinar heresia «ex cathedra», mas porque não tinha feito o que devia para
conservar a pureza da doutrina e impedir os progressos
do erro.
Leão II nas suas 3 cartas a Constantino, aos Bispos
de Espanha e ao rei Ervígio, dá-nos particularmente 0
sentido desta condenação; depois de ter anatematizado
os inventores da nova heresia, anatematiza aparte Honó
rio, «que não se esforçou em conservar na sua pureza,
pela tradição dos Apóstolos, a Igreja Apostólica, mas que
permitiu que a Igreja imaculada fosse manchada com uma
tradição profana».
Tomando as coisas pelo lado pior, nesta questão
complicada e obscura, o procedimento e a condenação áe
Honório nada provam contra a infalibilidade».
Foi justamente por a questão ser complicada e obs
cura que juntámos mais estas citações ao que estava dito,
não obstante nada haverem acrescentado de novo. «Repetita juvant» (P. R .).

Se o Papa é infalível, como se explica que o
Papa Zacarias condenasse Virgílio, por afirmar a
existência de antípodas?
Não há memória de semelhante condenação.
A única coisa que se sabe acerca desta questão e o
que consta de uma carta do Papa Zacarias a S. Bonifácio
(Epist. 80).
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porque lhe provaste que se tinha desviado do verdadeiro
ensino católico.
Não é verdade, como ele diz, que eu o tenha absolvido para que possa suceder ao falecido Bispo, um dos
quatro que tu sagraste na Baviera.
Além disso, se é verdade, como dizem, que debaixo
da terra há outro mundo e outros homens, convoca um
Concilio e excomunga-o; e, se é sacerdote, priva-o ce
sua dignidade.
Nós também já escrevemos ao duque de Baviera e
ao mesmo Virgílio, ordenando-lhe que se nos apresente
aqui em Roma, a fim de o condenarmos se, depois de
maduro exame, for encontrado em erro o que ensina*
(Epíst, 80).

Se da redondeza da terra inferia Virgílio a existên
cia de antípodas, seguia a opinião de Santo Hilário (In
Psl, 32) e de Orígenes (De Princip. 2, 3-6) e por isso
certamente não seria condenado.
Se, porém, ensinasse que os antípodas eram uma
raça de homens inteiramente diferente da nossa, e que
não descendiam de Adão, então seria justamente conde
nado por ensinar doutrina oposta à ensinada pela Igreja:
a descendência de todo o gênero humano de Adão, e a
sua redenção pelo divino Salvador.
Alguns críticos identificaram este Virgílio com o
famoso irlandês Ferghil, missionário de Caríntia, Bispo
de Salisburgo em 768 (Healy: lrelatuVs Schools 56^)1
outros, porém, o negam (Mann: The Ln-es of the Po*\t>c r
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algum dogma da fé católica.
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Assim, guardou silêncio, quando S. Hilário e Orígenes defenderam a existência de antípodas, não obstante
Santo Agostinho (D e Civ. Dei, 16, 9) e Lactâncio (Instit.
3, 24) a negarem.
Então o mundano e imoral Alexandre V I tam 
bém era infalível? N ão se esforçam os historiado
res católicos por lhe encobrir as misérias, e não é
isto uma desonestidade?

Os nossos arguentes, em razão da afinidade das suas
objecções, obrigam-nos a repetir interminàvelmente os
mesmos princípios, as mesmas idéias.
Infalibilidade é a imunidade de erro, ao definir ver
dades de ordem dogmática ou moral.
Impecabilidade é a imunidade de pecado.
São, pois, duas coisas totalmente diferentes.
É natural se espere que os Papas sejam pessoas alta
mente morais, — e a grande maioria, a quase totalidade
o tem sido — , mas a prerrogativa oficial da infalibilidade
nada tem que ver com a bondade ou imoralidade pes
soal dos Papas.
Nosso Senhor disse aos judeus que a indignidade
dos escribas e fariseus em nada nulificava o seu verda
deiro ensino: «Observai e fazei tudo quanto eles vos dis'
serem; mas não imiteis as suas acções; porque dizem e
não fazem» (Mt. 23, 3 ).
A Igreja condenou no século X IV Wiclef por ensi
nar que os superiores, de ordem temporal como espiri
tual, perdiam a sua autoridade, enquanto estivessem em
pecado mortal.
É verdade que na segunda metade do século X IX
certos escritores católicos se esforçaram por disfarçar os
escândalos atribuídos a Alexandre V I, como: Bernacchi»
Chantrel, Leonetti, Nemée, Ollivier e outros.
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Mas isso não é ser desonesto.
É natural que um católico procure defender a honra
do Papa, ocultar as suas misérias, como um bom filho
procura defender o bom nome de sua mãe, encobrir-lhe
os seus senões.
Chamem-lhes ignorantes, se quiserem, mas não mentirosos.

Lembrem-se das palavras de Leão XIII:
não necessita das mentiras de ninguém».

«A Igreja

O historiador católico dos Papas que maior renome
alcançou» foi Ludovico Pastor.

Pois ele escreve na sua «História dos Papas» que
«Alexandre VI» tanto quando era Cardeal como quando
foi Papa» viveu vida imoral» ao modo dos príncipes se
culares do seu tempo; que obteve o Papado por simoma;
que deslustrou a tiara com o seu escandaloso nepotismo
e a sua falta de senso moral.
Condena» todavia» como calúnias os mcestos e en
venenamentos que lhe atribuem.
Não devemos esquecer-nos de que houve um Judas
no Colégio Apostólico e de que Jesus Cristo profetizou
que, juntamente com o trigo, crescería joio aré ao tempo
da ceifa (Mt. 13, 24-30).
É certo que o bom exemplo e a virtude do clero e
dos seus chefes muito ajudam os fiéis e todos os que os
veem; mas não é menos certo que o valor de uma jóia
não diminui por a engastarem em matéria de qualidade
inferior.
Os pecados dos sacerdotes não afcctam a essencial

eficácia do seu ministério.
Deus não lhes retira os poderes que uma vez lhes
concedeu, não em proveito próprio, mas de seus irmãos.
Há^de pedir-lhes contas rigorosas de como os exer

ceram» isso sim.
O mesmo se diga do Papa: os seus pecados pessoais
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não tiram valor algum ao tesouro celestial que Deus lhe
confiou. É seu Administrador.
O ouro é sempre ouro, quaisquer que sejam as mios
em que se encontre: puras ou impuras.
Foram infalíveis os Papas ao ordenar, na idade-média, à Europa o exterm ínio dos muçulmanos,
prometendo o Céu a quem m atasse infiéis? Não fo 
ram as «cruzadas» meras aventuras expedicioná
rias movidas pela ambição de riquezas e conquis
tas, oculta sob a capa de piedade e religião? Não
fracassaram todas elas?

O incitamento às «cruzadas» contra os muçulmanos
é inteiramente alheio à infalibilidade.
Os Papas não são infalíveis, senão quando definem
aex cathedra» alguma verdade revelada.
Os Sumos Pontífices, como Chefes supremos da Cris*
tandade, acedendo às instantes súplicas do Imperador de
Constantinopla e dos cristãos do Oriente, ordenaram à
Europa que empreendesse uma «cruzada» contra os muçulmanos, que tinham profanado os «Lugares Santos» da
Palestina, escravizado e morto muitos milhares de cris'
tãos, nativos como peregrinos.
O Papa Urbano íl, num discurso que fez no Com
cílio de Clermont, a 27 de Novembro de 1095, não pro^
meteu o Céu aos combatentes; prometeu, sim, amnistiar
todos os incursos em penas canônicas que tomassem a
«cruz» por motivos de «ardente e sincera devoção».
Concedia, outrossim, «indulgência plenária», isto e:
perdão das penas temporais a todos os cruzados que
«morressem verdadeiramente penitentes» (Alzog: C h u r c h
H is t o r y , 2 , 250).
Não negamos que o motivo impelente de alguns
cruzados fosse mais a ambição de riquezas e glória mum
dana, do que a piedade e a devoção.

c ^ o t o i a„v; : : que “ p,ravam a

- —

Alguns mercadores tornaram-se milionários, tiansportando e vendendo víveres.
Houve também camponeses que se alistaram, para
se verem livres de dividas e rendas atrasadas.
A imensa maioria, porém, dos cruzados era impelida
por motivos exclusivamente religiosos: a libertação e reconquista do Sepulcro do Senhor e o desejo de socorrer
seus irmãos, que pediam auxílio...

É por isso que à palavra «cruzadaainda hoje anda
associado um alto ideal de serviço em prol de nossos ir
mãos.
Nunca a Europa poderá pagar aos Papas o serviço
que lhe prestaram com as ((cruzadas» em tão difícil perío
do histórico.
Elas libertaram-na do maometismo e dos muçulma
nos, com quem vivera, em constante conflito e ameaça,
durante quatro séculos.
Pôde assim desenvolver o senso da nacionalidade an
tes da queda de Constantinopla, em 1453.
As ((cruzadas» não fracassaram, pois, inteiramente.
Embora não conseguissem o fim imediato que se ti
nham proposto, trouxeram à Europa inúmeros bens de
ordem econômica, social, política e religiosa, que convém
não esquecer: robusteceram mais e mais o Papado; evi
taram muitos conflitos europeus; precipitaram o declínio
do feudalismo; desenvolveram o espírito de nacionalida
de; promoveram o comercio com o Oriente: favoreceram
a fundação e o desenvolvimento das grandes cidades na
Itália, como em toda a Europa, e auxiliaram o grande re
nascimento filosófico, literário e artístico do século XIII:
a seu impulso a Pérsia, a índia, a China, o Tibete, a Ami,
abriram as suas portas, como nunca dantes o tmham íetto, aos Missionários do Ocidente.
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Foram infalíveis os Papas Paulo V ( 1 6 0 5 - 1 6 2 1 )
e Urbano V III ( 1 6 2 3 - 1 6 4 4 ) , quando condenaram
Calileu, por defender uma teoria científica verda
deira? Não declararam eles que a teoria de Copérnico era falsa, herética e contrária à palavra de
Deus? Não torturaram Galileu e não o encerraram
nos fétidos cárceres da Inquisição, por se recusar
a admitir uma teoria errônea? Não desafiou ele
abertamente os inquisidores, ao responder: «E pur
se muove»: «Todavia m ove-se»? N ão prova este
caso de Galileu e sua condenação a velha inimi
zade da Igreja com a ciência e a sua oposição a
todo o progresso científico?

Na verdade, os católicos reconhecem que os Papas
Paulo V e Urbano VIII, bem como os Cardeais do Index ( 1 6 1 5 ) e a Inquisição (16 3 2 ) se enganaram ao dar
o seu juízo, em nome do Papa, sobre a teoria de Copérnico. O estudo atento, porém, dos decretos então publicados prova claramente que não foram sentenças infa
líveis.
Não há neles nem ensino algum «ex cathedra», nem
intenção de o propor como doutrina, para ser crida por to
da a Igreja.
O decreto de 1616 apenas proíbe os livros que en
sinem a teoria de Copérnico.
Não manda aos fiéis, que tenham a teoria de Ptolomeu por verdadeira e a de Copérnico por falsa.
É, portanto, evidentemente um «decreto disciplinar»,
em que se prescreve o que se deve fazer, e não o que
se deve crer.
É verdade que as razões, que levaram o Papa e os
Cardeais a passar este «decreto», foram de ordem doutri
nai; mas elas nem sequer foram nele lembradas.

E, se fora uma decisão infalível, deviam ser cons.derados os erros, como ensinam todos os teólogos,
Ajites de 1854 os Papas expediram muitos "decretos disciplinares)) concernentes à Imaculada Conceição de
Maria, com o fim de gravar bem no espírito dos fiéis
esta crença; e ninguém teve estes «decretos/> por infalíveis.

O «decreto» da Inquisição (1632) é ainda mais cla
ramente ((disciplinar)), nada tendo de dogmático, pois jimita-se a declarar Galileu culpado de desobediência e a
determinar o castigo que por ela lhe haviam de dar.
Por um lado as razões eram de ordem doutrinai pois
o chamaram ao seu tribunal, por considerarem as suas
opiniões heréticas; por outro, o motivo de sua condena
ção e demais circunstâncias ponderadas não constituem
em si mesmas um artigo de fé, antes o excluem.
A forma em que foram redigidos os decretos prova
claramente por si mesma que não foram decisões infa
líveis.
Diz bem o P. Vacandard: «Na definição «cx cothedra» é o Papa em pessoa que fala; pode, se lhe apraz,
interrogar o parecer das «Congregações)', mas a sua res
posta é considerada apenas como voto consultivo, como
opinião; a sentença propriamente dita é um trabalho pesoal.
Ora, nos julgamentos de 1616 e de 1632 os Papas
ordenaram, mas as «Congregações» é que agiram, isto é.
fofam elas cpue pronunciaram a sentença.

Portanto, se a «infalibilidade» é uma prerrogativa
incomunicável, é manifesto que estas decisões nao po
dem ser infalíveis» (Etudes de Cntique et d Htstmre,
359)-

,
, e
É verdade que os «decretos» foram aprovados pelo
Papa; mas aprovar .decretos» de uma .Congregaça ».
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não é o mesmo que falar como Supremo Pastor à Igreja
universal, obrigando-A a crer...
É certo que nem no tempo de Galileu, nem no pe
ríodo que imediatamente se lhe seguiu, houve um só teó
logo, nem sábio, que considerasse ((infalíveis» os dois «de
cretos» que condenaram Galileu*
Ao contrário, não faltou quem afirmasse que o não
eram.
A 12 de Abril de 1 6 1 5 escrevia o Cardeal Belarmino,
— hoje S. Belarmino, 'Doutor da Igreja — , ao P. Foscarini: «Desejo dizer-lhe que se alguma vez se vier a de
monstrar que a teoria de Copémico é verdadeira, deve
haver mais cuidado ao expor as passagens bíblicas que
pareçam contradizê-la.
É preferível dizer que não alcançamos todo o signi
ficado do texto a declarar falso o que tenha sido provado
como verdadeiro...»
Gassendi, amigo de Galileu, escreveu em 1643: «Eu
não considero a decisão como artigo de fé.
Nem os Cardeais a declararam tal, nem os «decre
tos» foram publicados como tais a toda a Igreja, nem co
mo tais foram por Ela recebidos» (D e Motu Impresso, 3,
470O Jesuíta Riccioli escreveu em 1 6 5 1 : «Como nesta
questão nem o Sumo Pontífice, nem Concilio reunido ou
aprovado por Ele, definiram coisa alguma, não é de fé
que o sol se mova e que a terra esteja firme, pelo me
nos em virtude dos passados «decretos» (Almâgestum
N ovum, 1, 52).
Caramuel, Bispo de Lião ( 1 6 5 1 ) , escreveu na sua
«Theologia Moralis Fundamentalis»:
«Que sucederia, se os sábios viessem um dia a de
monstrar que a teoria de Copémico era verdadeira?»
E responde: "Em tal caso os Cardeais permitir-nos'
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que impugnavam a teona de Galileu, mas também os
cientistas daquele tempo.
Todos aderiam sem discussão à teoria de Ptoiomeu,
e estavam convencidos do nenhum valor científico das
provas aduzidas por Galileut como fundamento da sua
nova teoria*
Baseava-a nas marés, no movimento das manchas so
lares e no aparente movimento dos planetas* o que não
só nada provava a favor da sua teoria, mas era em abso
luta contradição com os factos*
Como disse mais tarde o astrônomo Lapiace, Gaiileu defendia a sua teoria com provas de analogia.
Estas provas tinham indubitável e real valor* mas não
valor demonstrativo.
Galileu ignorava muitos factos que hoje até os alu
nos primários sabem, por exemplo: os fenômenos da
aberração, da depressão da terra nos polos* da variação
do pêndulo, segundo as latitudes, etc.
Foi a condenação de Galileu obstáculo ao progresso
dos estudos científicos na Europa?
Admitimos que retardou, por algum tempo* as investigações que foi necessário fazer para tomar moralmente
certa a teoria de Copérnico; é absolutamente falso* po
rém, que retardasse o progresso geral da ciência.

A Itália justamente nesse tempo floresceu em cien
tistas e em Academias científicas.
Jauguey escreve:

mia.
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Foi de breve duração, mas contou entre os seus
membros Rinaldini, Oliva e Borelli.
Em Bolonha, cidade dos Estados Pontifícios, flores
ceram: dois matemáticos famosos: Ricci e Montalbani; o
jesuíta Riccioli, autor do «Almagestum»; o Jesuíta Grimaldi, que descobriu a difracção da luz; Cassini, que tor
nou mais tarde famoso o Observatório de Paris; Castelli,
Davisi e' outros sábios não menos notáveis.
Foi ainda nesta cidade que Mezzavacca publicou as
suas «Ephémerides Astronomiques».
Em Roma: Gassini descobriu os satélites de Saturno;
Megalotti estudou os cometas; Plati fez notáveis descober
tas nos eclipses do sol (L e Procès de Galilée, 1 1 2 ) .
Hoje é sentir comum que, embora Galileu fosse
ameaçado com torturas, não lhe foram aplicadas em ra
zão de sua idade e por influência dos muitos amigos que
contava em Roma.
Só um autor moderno diz que foi realmente tortu
rado, mas baseia a sua opinião na arbitrária e falsa inter
pretação das palavras «exame rigoroso» (Wohlwill: Ist
Galileo Gefoltert W orden?)
As Actas do Processo, que este escritor declara não
possuir, quando publicou o seu livro em 1887, nada di
zem sobre o assunto, como a ele nem sequer aludiram
nunca, nem Galileu, nem os seus amigos.
Quando Galileu foi a Roma para ser julgado, não
foi encerrado nos imundos cárceres da 'Inquisição, como
falsamente se disse; mas hospedou-se primeiro na linda
Vila Médicis do seu amigo Niccolmi; e depois, durante
os interrogatórios, nas dependências da «Tesouraria da
Inquisição», onde lhe destinaram 3 espaçosos quartos.
Nenhum sábio admite hoje a frase atribuída a Ga
lileu: «E pur se m uove».
É uma fábula, que apareceu a primeira vez em 1761
nas «Querelles Litteraires» do P. Irailh.
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As Actas do julgamento dizem que o réu Galileu
M
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1 pena que lhe fol

-

No mesmo dia em que foi condenado aos cárceres
da Inquisição, o Papa comutou-lhe a pena por simples de
tenção em casa do seu amigo Niccolini.
Mais tarde passou 5 meses em Sena, em casa do
Cardeal Piccolomini.
Por Éltimo foi viver para a sua própria Vila de Arcetri perto de Florença.
Ali continuou livremente os seus estudos, sendo visi
tado por seus amigos e por sábios de todas as partes do
mundo.
O Papa destinara-lhe uma pensão de 100 coroas, em
1630.
Pois nem então lha retirou; continuou a dar-lha; e
quando estava para morrer, em 1642, enviou-lhe a Bên
ção Apostólica.
O caso de Galileu foi providencial: nele aprenderam
os homens da Igreja a não ser precipitados em condenar
teorias que à primeira vista parecem chocar com a ver
dade revelada.
Os teólogos daquele tempo dizem que a Santa Sé
foi levada a condenar Galileu por altos motivos: a defesa
da verdade divinamente revelada.
Estavam no campo da verdade, dizendo, como re
gra geral, que os textos bíblicos devem interpretar-se no
seu sentido literal; não o estavam, porém, esquecendo-se
da observação de Santo Agostinho e Santo Tomas: a Bí
blia, ao descrever os fenômenos da natureza, fala segun
do as aparências, isto é: acomoda-se à linguagem comum,
que expressa o que vê e como 0 vê.
Qual dos dois Papas foi iníalivelj E^génio lV
(1431-1447)

condenando

Joana d Arc

(
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-1 4 3 1 ) a ser queimada viva, ou Bento X V , canoni
zando-a em 1 9 1 9 ?
O Papa Eugênio IV ignorava por completo o julga
mento e a condenação de Santa Joana d’Arc pelo miserá
vel Bispo Cauchon de Beauvais, pois um mês antes de
sua morte escreveu ao seu Legado em França, o Cardeal
Santa Cruz, e nem sequer menciona Joana d’Arc, limi
tando-se a carta a exortá-lo a procurar a paz entre o rei
de França e o de Inglaterra (Raynald: Annales, Eccles.,
í 43i).
É verdade que a Donzela de Orleães apelou para o
Papa durante o julgamento; mas os seus injustos juizes,
influenciados e pagos pelos ingleses, não aceitaram a ape
lação, convencidos certamente de que o Papa reconhecería
a inocência da Donzela e condenaria aquela farsa de pro
cesso.
Santa Joana d’Arc foi capturada diante dé Compiènhe pelo bastardo Wandonne, que a vendeu aos ingleses
por uns 550.000 francos.
O Duque de Bedford, regente de Inglaterra, em no
me de Henrique VI, seu sobrinho, que contava então
apenas 10 anos, ordenou a Cauchon, Bispo de Beauvais,
que a condenasse, como herege, a ser queimada viva, de
clarando que se a deixasse em liberdade, ele procuraria
novamente havê-la às mãos».
As leis internacionais proibiam que Joana fosse con
denada à morte, por ter vencido os ingleses no campo
de batalha.
A única alternativa que lhes restava era conservá-ia
prisioneira até ao fim da guerra, ou dar-lhe liberdade
mediante o resgate convencionado.
Mas, não. Arquitectaram um terceiro expediente; entregá-la a um tribunal eclesiástico, cujos membros esta-
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vam subornados e altamente pagos por políticos partidá
rios dos ingleses, e condená-la como herege.
^
, . Sen* um meio óptimo para levantar o decaído espirito mihtar inglês e comprometer o rei de França, Car
los VII, fazendo-o passar por cúmplice de <uma discípula
de satanas e de um espírito infernal^.

O Bispo Cauchon e os infames juizes do seu tribunal
não tiveram dificuldade em declarar a Santa Donzela ré
de todos os crimes: «desprezo de seus pais, presunção,
mentira, superstição, desespero, tentativa de suicídio, sede
de sangue, comércio com o demônio, idolatria, heresia e
cisma)).
Em seguida fizeram a farsa de uma abjuração pú
blica, para poderem dizer: Reincidiu. A prova era conser
var na prisão as vestes masculinas.
A reincidência na heresia era punida com a morte,
a arder numa fogueira.
Assim se fez; assim se consumou este inaudito exime.
Há um facto que prova à evidência, que os juizes
pronunciaram a sentença, segundo ordens recebidas e
que foram altamente pagos: a 12 de Junho de 1431 rece
beram do Rei de Inglaterra «cartas de indemnidade»!
Passados 19 anos, a 14 de Fevereiro de 1450. quan
do a França já estava liberta de ingleses, o ingrato Car
los VII, que tinha abandonado Joana durante o julga
mento, picado pela tarântula do remorso, ordenou que se
abrisse novo processo para julgar a causa da santa e he
róica Donzela.
A 5 de Novembro de 1455 procedeu-se à revisão do
processo, de consentimento do Papa Calisto IH.
Resultado: a sentença foi declarada nula. sem funda
mento em todos os casos e por todos os
iuiz aue presidira, era seu mortal inimigo, nao se lh
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se lhe concedera defensor, não obstante ser de menoridade; nos interrogatórios tinham-na apertado com pergun
tas obscuras, intrincadas, capciosas e ambíguas; tinham-na deixado à mercê de falsos conselheiros, de fingidos
amigos, que manobravam astutamente, para com maior
facilidade assegurar a sentença de morte; o sumário dos
12 artigos fora falsificado e nunca lho haviam lido; não
lhe tinham permitido'que apelasse para o Papa, afirmando
falsamente, ao mesmo tempo, que recusara submeter-se
à Igreja; a pretensa abjuração fora substituída por 6 li
nhas de papel que lhe tinham submetido; o segundo jul
gamento fora precipitado, ilegal e fraudulentamente ba
seado; omitira-se também, que nunca tinha sido conde
nada por juiz civil, etc.
A 7 de Julho de 1456 a anulação da injusta sentença
de Santa Joana d’Arc foi solenemente publicada em Ruão;
e em nossos dias confirmada por Leão XIII, Pio X e
Bento XV; e sucessivamente declarada Venerável, Beata
e Santa.
Se o Papa é infalível, como se compreende que
Clemente X IV suprimisse a Companhia de Jesus, a
21 de Julho de 17 7 3 , e que Pio V II a restabeleces
se, a 7 de Agosto de 18 14 ?
Os «Breves Pontifícios-> que suprimiram e restabele
ceram a Companhia de Jesus foram meramente ('discipli
nares» e «administrativos».
O Papa não é infalível, como supremo Legislador c
Juiz, mas somente como Mestre supremo da fé e da moral.
Ele tem o direito de instituir, suprimir e restabelecer
quaisquer Ordens ou Congregações religiosas; mas não
é necessário ser Jesuíta para considerar o acto de Cle
mente XIV menos prudente e menos justo.
Os Jesuítas tinham sido expulsos de Portugal em
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1759; de França em 1764; de Espanha e de Nápoles em
1767^ porque os príncipes Borbons tinham gelosia de sua
influência e ambicionavam as suas possessões.
Estes príncipes fizeram tal pressão de ordem política
sobre o Papa, que logo que Maria Teresa de Áustria dei
xou de proteger os perseguidos, ele suprimiu-os.
Alzog, referindo-se, em sua «Históna da Igreja»
3 * 57°)* ao «Breve de supressão ■, diz: "Clemente XIV
ter-se-ia mostrado mais prudente e mais justo, se dissesse
aos Jesuítas o que lhes disse Pio IX em caso semelhante
em 1848: «Eu sei que em muitos países vos não toleram,
nem permitem que estejais.
Tende paciência. Retirai-vos donde vos perseguem
e esperai que venham melhores dias:".
«Se assim procedera, não teria dado uma quase pro
va de que eram verdadeiras, acusações caluniosas, que
nunca se provaram».
Fora da Prússia e da Rússia», os Jesuítas morreram
sem exalar um queixume, mostrando com o seu silêncio
a verdade do ensino de toda a sua vida...
Provaram ao mundo a solidez da virtude que reina
em toda a sua Ordem e que a sua doutrina da - obediên
cia cega» não é uma mera palavra...
Eles pregaram sermões em todas as partes do mun
do, sem nunca deixarem sair de seus lábios uma só palavra
a este respeito» (Campbell: The Jesuits. 55I"552)*
\Pio* VII declara na ((Bula da Restauração" que «o
mundo católico pede unânimemente o restabelecimento
da Companhia de Jesus» e acrescenta: «Nós consideraj-nos-íamos réu de pecado mortal diante de Deus, se não
atendéssemos este pedido universal".
Não dá a doutrina da infalibilidade aos Papas
de hoje o poder que exerciam na idade-média, de-
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pondo os soberanos e desligando os súbditos da
obediência que lhes deviam?
O aludido poder nada tem que ver com o dogma da
infalibilidade*
Pio IX já respondeu a esta objecção numa carta à
Academia Romanat a 22 de Julho de 1871*
Diz: «Este direito foi sem dúvida bem exercido pe
los Sumos Pontífices daquele tempo em cruciais circuns
tancias; mas ele nada tem que ver com a infalibilidade
Papal, nem nasce delat mas da autoridade do Pontífice.
Demais, o exercício deste direito naquelas idades de
fé, que consideravam o Papa como Juiz Supremo da Cr;standade e que reconheciam as grandes vantagens que
advinham dele nos grandes conflitos entre povos e so
beranos, era unânimemente admitido pela jurisprudência
pública e comum consenso das nações.
Agora as condições do tempo presente são muito di
ferentes, e não faltam maliciosos que confundam duas
coisas tão diversas, quais são o juízo infalível do Papa
no que toca às verdades reveladas, e o poder que exer
cia, em virtude de sua autoridade, quando o bem comum
o pediam.
Nos dias em que a Cristandade estava unida, o po
der de depor, que o Papa exercia, era um princípio de
mocrático, porque libertava o povo da tirania de sobe
ranos indignos, como Henrique IV da Alemanha, depos
to porGregório VII em 1079.
Foi em virtude do mesmo princípio democrático, que
os Estados Unidos se separaram da Inglaterra, no século
XVIlil.
A «Declaração da Independência» diz: «Nós, por
tanto, os representantes dos Estados-Unidos da América,
reunidos em assembléia geral... solenemente publicamos
e declaramos que estas Colónias-Unidas... foram desliga-
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das de toda a obediência à Coroa Inglesa e que desde
este momento fica dissolvida toda a subordinação política
ao Estado da Grã-Bretanha^.
Actualmente nenhum Papa pensa em exercer o po
der de depor, porque, como muito bem disse Pio XI.
as condições modernas são inteiramente diferentes.
Na idade-média a união da Cristandade garantia ac
Papa o exercício deste seu direito em benefício do bem
geral.
Demais, não devemos esquecer que nalgumas na
ções a qualificação da religião anda ligada à soberania.
A maioria do vasto Império Inglês é constituída por
pagãos, maometanos, judeus e católicos.
Todavia, por lei estabelecida, o Rei de Inglaterra de
ve pertencer a uma igreja protestante.
Seria deposto, desde que se tornasse católico, judeu
ou maometano.

XXXI

CALÚNIAS CONTRA A IGREJA: PERSE
GUE QUEM RECUSA PERTENCER-LHE.
CRUZADA CONTRA OS ALBIGENSES. O
SÍTIO DE BEZIERES. A NOITE DE S. BARTOLOMEU. REVOGAÇÃO DO ÉDITO DE
NANTES
Quem ousará defender a crueldade do Papa
Inocêncio III ( 1 19 8 -12 1 6 ) , ordenando uma cruza
da contra os Albigenses e que lhes não poupassem
a vida?
Defendemos nós, os católicos, porque as leis que
promulgou são bem menos duras que as do código ro
mano e nem sequer podem comparar-se com as que en
tão estavam em prática na França e na Alemanha (Vacandard: The Inquisition, 46),
Havet escreve: «A justiça manda se diga que em
bora Inocêncio III perseguisse energicamente os hereges
e procurasse bani-los de toda a parte, nem uma só vez
mandou .infligir-lhes pena de morte» (VHéresie et le
Bros Sécuher, 165).
Luchaire diz também que as leis e cartas de Inocencio III falam de banimento e confiscação de bens dos
Albigenses; mas nem uma só vez sequer mencionam a
pena de morte (La Croisade des Albigeois, 57),
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Os Albigenses do sul da França no século XIII eram
um elemento perturbador dos Estados cristãos, como \
Rússia bolchevista de hoje, que se esforça por excitar
em toda parte as massas contra os legítimos governos.

Eram uma seita anti-cristã e anti-social, que con
denava, como ilícito, o matrimônio; punha em dúvida
a legalidade do juramento; negava-se a prestar serviço
feudal, alegando que não havia guerra justa; em suma:
rejeitava todo o ensino da Igreja universal* em nome
de um dualismo maniqueu e pagão (Vacandard: Obr.
cit. c. 5).
Era seu principal defensor Raimundo VIr Conde
de Tolosa, que se notabilizara oprimindo, durante anos,
a Igreja em seus domínios, expulsando Bispos de suas
Sés, despojando mosteiros e devastando o país com suas
hordas de mercenários.
Esta heresia anti-cristã e anti-social tinha-se ido
fortalecendo, pouco a pouco, durante cem anos, apesar
de ter sido condenada pelos concílios de Arras. Charruas, Viena, Remos, III de Latrão e pelos Papas Eugênio
III (1145-1153) e Alexandre III (1159-1181).
A pregação dos legados pontifícios, — Cardeal Alberico, S, Bernardo, Bispo de Osma e S. Domingos —*
tinha sido quase inútil.
Mais, todavia.
Em 1208 assassinaram Pedro de Castelnau. legado
de Inocêncio III.
Vendo o Papa que os meios pacíficos eram inefica
zes, apelou para o Rei de França, suserano de Tuiosa.
para que usasse da força, e entregou o comando da cru
zada, contra os Albigenses, a Simão de Monforte.
Depois de três anos de combates contínuos, a ^cru
zada religiosa» degenerou em «guerra de conquista .
Monforte venceu em Muet Pedro de Aragão e o
Conde Raimundo; mas pouco depois, entrando numa no-
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va batalha, perdeu-a, deixando todo o fruto das suas
conquistas nas mãos do Rei de França.
Nós não defendemos as injustiças de alguns ((in
quisidores», nem as crueldades dos soldados de Monforte; mas os franceses vêem nesta guerra religiosa o es
tabelecimento definitivo da monarquia francesa (Boutaric: St. Louis et Alphonse de Poitiers, 15), e racionalistas imparciais, como Sabatier, consideram o triunfo do
Papado como «o triunfo do bom senso e da razão» (Sa
batier: Vie de St. François, 40).
O Dr. Mann diz no seu livro «Lives of the Popes»,
— «Vida dos Papas» —: «É, sem dúvida, para lamen
tar, que a salvação da Cristandade custasse tanto san
gue.
Muito mais vidas, porém, se têm sacrificado por
causas bem menos nobres, do que aquela que levou Inocêncio 111 a desembainhar a espada dos cristãos do Norte.
Inocêncio 111 fez um esforço para manter os prin
cípios sobre os quais repousava não só a sociedade hu
mana dos seus dias, mas sobre os quais repousará até
ao fim do mundo...
A actividade de Inocêncio III para com os Albigenses foi aprovada pela Assembléia Internacional, tal
vez mais distinta que a Europa ainda viu: o Concilio de
Latrão de 1215.
Não houve nela uma só voz que se levantasse para a
censurar» (12, p. 260).
Não é verdade que no cerco de Bezieres (1209)
o Cardeal Legado, Arnaldo de Cister, disse aos cru
zados antes da matança: «Matai-os todos. Deus re
conhecerá os seus»?
Não; não é verdade. É uma das muitas legendas his
tóricas hoje justamente rejeitadas e estigmatizadas pe
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los sábios e críticos modernos, tais como a frase atribuída
a. Galileu «E piiv sc yyiuovc » *f c as palavras que passavam
como de Lutero na Dieta de Vórmia -Eu estou aqui.
Não posso estar noutra parte» (Cfr. Grisar: Luther, 2,
75"76)t citadas por historiadores protestantes, como Muller, Kalkoff e Friedensburg.
As palavras lendárias do Legado Papal não foram
mencionadas pelos escritores contemporâneos que ver
saram a cruzada dos Albigenses, por exemplo: Pedro
de Vaulx^Cernay, Guilherme de Puylaurens, Alberico das
Três-Fontes, Guilherme o Bretão, ou Guilherme de
Nangis.
Demais, a fábula contradiz os factos e o bem co
nhecido carácter do Legado pontifício, descrito por
Vaulx-Cemay, que acompanhou a expedição.
A mortandade não foi premeditada; foi um acto de
furor bélico de momento, motivado pela obstinação dos
sitiados.
As palavras mencionadas foram tomadas do indo
cumentado e pouco fidedigno <0Dialogus Magnus Visionum atque Miraculorum» de Pedro Cesário de Heisterbach, recentemente traduzido por Scott e Bland (Ro«tledge, 2 volumes).
O cisterciense alemão escreveu 60 anos depois úo
cerco e teve cuidado de prevenir o leitor de que regis
tava apenas um rumor: «Dixisse fertur Conta-se.
Ora, o arguente sabe muito bem a fé que merecem
os contos.
Não mandaram Carlos IX de França e Catarina
de Médicis, sua mãe, a pedido do Papa, degolar
cem mil huguenotes, a 24 de Agosto de 1572, dia
de S. Bartolomeu? Não foi o Papa Pio V, com a
Corte de França, o instigador deste crime, e nao
13
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mandou o Papa Gregório X III cantar um solene
Te Deum em Roma pelo bom êxito que tivera?
Os Papas nada tiveram com a matança do dia de
S. Bartolomeu.
Pio V não a planeou com Catarina de Medieis, nem
a ela incitou a Corte de França; Gregório XIII nunca a
aprovou.
Mandou cantar um Te-Deum em Roma por ter saído
salvo dela o Rei com a Família Real, e isso a instantes
rogos da Corte de França.
As congratulações do Papa não são de estranhar.
Ainda hoje é praxe, quando um rei, um príncipe,
um presidente de república, sai ileso de um grande pe
rigo, de um atentado, saudarem-no, congratularem-se
com ele os outros soberanos, príncipes, governos.
A matança foi um crime político de Catarina de
Medieis, por ela planeado na tarde anterior, para evi
tar as possíveis consequências do frustrado assassinato de
Coligny, ocorrido a 22 de Agosto, 2 dias antes.
Catarina de Medieis não morria de amores pela re
ligião católica. Era livre-pensadora da escola de Machiavelli, criada nas péssimas tradições dos tiranos de Itália
e rainha de uma das Cortes então mais corruptas da
cristandade.
A grande aspiração de sua vida era governar pesaoalmente a França e robustecer o seu poder, colocando
os seus filhos no trono de Inglaterra, Espanha e Polônia.
Para conseguir os seus fins, não trepidava em inimizar os príncipes católicos com os príncipes huguenotes,
ciumenta de uns e de outros.
Quando Coligny começou a fazer-lhe sombra e a
minar-lhe a influência, ela, com o seu filho Carlos, de
liberou tirar-lhe a vida.
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Hoje já ninguém sustenta que o morticínio de S.
Bartolomeu foi premeditado.
Foi planeado e executado com tanta rapidez* que a
Corte de França não sabia conio defender-se perante as
outras Cortes da Europa.
No mesmo dia em que se deu a matança o rei Car
los escreveu ao seu Embaixador em Inglaterra, notificando-lhe, que se dera um encontro sangrento entre a fac
ção do Duque de Guisa e a de Coligny, acusando-o de
haver assassinado seu pai.
Como o Duque de Guisa recusasse aceitar toda a
responsabilidade daquele crime infame, o Rei escreveu
no dia seguinte, dizendo que a assumia ele.
Declarava que tinha ordenado a matança* para evi
tar, frustrar, uma conspiração de Coligny e seus ami
gos, em que ele devia perecer com toda a Família
Real.
Toda a Europa admitiu esta enorme mentira diplo
mática, menos a Alemanha e a Suíça.
Como consequência, Carlos IX recebeu mensagens
congratulatórias do Senado de Veneza, do Duque da
Toscana, de Filipe II de Espanha e de Isabel de Ingla
terra.
É verdade que Pio V urgiu frequentemente cem a
Corte de França, que tomasse medidas enérgicas contra
os huguenotes, que ele, com toda a razão, considerava
inimigos da Igreja e do Estado.
Escreveu a Carlos e a Catarina, que ^declarassem
guerra aos inimigos da Igreja e os destruíssem a todos
sem dar tréguas aos rebeldes, para libertar de vez a Fran
ça de sedições e cenas sangrentas».
Não nos arvoramos em juizes das razões políticas que
motivaram este particular interesse do Papa pela con
servação da monarquia francesa; se bem que pensamos
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que uma decisão enérgica teria evitado o derramamento
de sangue, que se lhe seguiu.
O Papa insistia em que era necessário obter uma
vitória decisiva até submeter completamente os rebel
des e sentia-se incomodado, quando lhe notificavam
que as vitórias do Rei enriqueciam e fortificavam os ini
migos.
Mas uma coisa é guerra oficialmente declarada, e ou
tra são assassinatos pessoais.
Nem um só Bispo esteve presente, quando a «jun
ta» maquinou a matança; nem um só a aprovou depois de
perpetrada.
O Cardeal de Lorena, que tantas vezes nos pintam
a abençoaar as adagas dos assassinos de Paris, estava em
Roma, quando se deu a catástrofe.
Todos os historiadores, católicos e protestantes, es
tão de acordo em que a inspiradora e autora deste tris
tíssimo sucesso foi Catarina de Médicis.
Um escritor protestante, que publicou recentemente
a sua vida, diz: «Sobre Catarina pesará sempre a respon
sabilidade da matança de S. Bartolomeu». E acrescenta:
«Ninguém, que conheça alguma coisa do seu carácter
através de suas cartas, ou tenha estudado com atenção
a sua tortuosa política de governo, pode suspeitar, se
quer por um momento, que andou nisto alguma coisa
que se parecesse com fanatismo religioso» (Van Dyck:
Catherine de Médicis, 2., 88).
Quanto ao número de mortos durante as seis sema
nas que durou a matança, nada se sabe de positivo; tu
do é conjectural; e os cálculos fazem-nos lembrar os dos
geólogos modernos acerca da idade do mundo. Basta di
zer que vão de 2.000 a 110.000.
Lorde Acton e Van Dyck calculam de 3.000 a 4.001,
em Paris; e outros tantos nas Províncias.
Segundo um antigo livro de contas do Hotel da
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Cidade de Parist citado pelo P. Caveirac na sua «Apoio*
gia de Luís XIV)>f foram sepultados os cadáveres de
1.190 vítimas, no Cemitério dos Inocentes.
O «Martirológio Huguenote», publicado em 1581,
só apresenta 786 nomes*
Sabe-se, pelo «Relatório de Beauvillier", mensageiro
do rei de França, pelas «cartas» do embaixador francês
De Ferals, do Cardeal de Borbão e do Núncio, que a
Corte Francesa não vacilou em mentir ao Papa, ínformando-o de que a matança tinha sido um justo cas
tigo imposto aos conspiradores.
Brantôme diz nas «Memórias» que quando o Papa.
mais tarde, teve conhecimento da verdadeira causa do
morticínio, chorou lágrimas amargas e condenou-o como
«ilegal e proibido por Deus».

Não insistiu o Papa Inocêncio X i com Luís
X IV, para que revogasse o Édito de Nantes (Ou
tubro de 1685) e perseguisse os Huguenotes em
França?
O Papa Inocêncio XI nada teve com a revogação
do Édito de Nantes.
Escreveu ao Núncio de Inglaterra, recomendando-lhe que procurasse que Tiago II intercedesse perante
Luís XIV a favor dos huguenotes perseguidos em Fran
ça (Gerin in R. Q., 24, 440).
O historiador protestante Ranke escreve na sua
«History of Popes» (História dos Papas) (2., 300):
«Tem-se alegado que o Papa Inocêncio XI foi o prin
cipal instigador deste desígnio; não foit porém, assim.
A Corte Romana nada teve com estas conversões
operadas por Apóstolos armados.
Cristo nunca empregou semelhantes meios.
Os homens devem ser guiados, e não arrastados,
para a Igreja».
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Pelo Édito de Nantes (Abril de 1598) garantia Hen
rique IV a tolerância aos Huguenotes, a fim de pôr ter
mo às guerras de religião, que assolavam o país.
Concedia-lhes liberdade de culto, privada e públi
ca, em 200 vilas e cidades e 3.000 domínios senhoriais;
o direito de ter escolas; de receber esmolas em suas
igrejas; e legados; de celebrar sínodos; e outros pri
vilégios.
Sob o aspecto político, erro grande foi conceder-lhes
domínio completo sobre 200 cidades, algumas muito im
portantes e estratégicas, como La Rochela, Montauban e
Mompilher.
Ao reflectir que huguenotes andavam apenas por
15 por 100 da população francesa, mal se compreende
que o Édito de Nantes vigorasse durante quase um
século; tanto mais que, nesse período de tempo, nem
Inglaterra, nem os Países Escandinavos concediam li
berdade de culto público aos católicos.
Não há nação no século X X , que conceda a nenhu
ma seita, seja ela qual for, a independência política
que a França concedeu aos huguenotes nos séculos
XVI e XVII.
Não li nunca em nenhum historiador acatólico que
louvasse Luís XII, ou os Cardeais Richelieu ou Mazarin, por terem reafirmado este Édito em 1629 e 1652.
É verdade que Richelieu pôs termo ao poder polí
tico do Estado Huguenote dentro do Estado Francês,
quando La Rochela se rendeu em 1628; deve ter-se, po
rém, presente que os Huguenotes tinham violado o Édi
to, não permitindo o culto católico em seus domínios c
aliando-se traiçoeiramente com a Inglaterra, inimiga here
ditária da França.
Luís X IV , logo desde os primeiros dias do seu reina
do, mostrou claramente que considerava a existência dos
huguenotes em França como um partido à margem da
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unidade nacional, como uma afronta provocadora à sua
soberania*
Se a religião, o zelo da fé, parecia assim ser o seu
primeiro pensamento, é que por este meio esperava fa
zer esquecer ao fPapa os desgostos que lhe tinha dado em
anteriores conflitos*
((Luís XIV, como diz um seu recente biógrafo, olha
va as questões de religião simplesmente pelo lado polí
tico, resolvia-as como Rei de França, e não como teólogo.
Se considerava os protestantes como inimigos do
Estado, é porque, sob a capa da religião, semeavam dissensões pelo país e o diminuíam perante as nações suas
inimigas)) (Bertrand: Luís X IV t 346).
Os huguenotes daquele tempo estavam desarmados
e eram pacíficos; daí o pensar Luís XIV que a sua con
versão seria fácil. Ao ver, porém, que se iludira, que eles
recusavam submeter-se à sua vontade soberana, apelou
para a força: iniciou uma política anti-cristã de opressão
e extermínio, semelhante à tirania de Isabel e Tiago 1
de Inglaterra contra os católicos. Por que não podería
ele despoticamente revogar o que seu avô despoticamen
te decretara?
Os Parlamentos de então eram mero joguete nas
mãos dos soberanos: subservientes, com a mesma faci
lidade com que sancionavam éditos, aprovavam a sua
revogação.
Os católicos são tão chamados a defender o proce
dimento político de Luís XIV, como a fazer a apologia
do seu impudente galicanismo, monstruosas extrava
gâncias, guerras sangrentas e flagrante imoralidade.
Luís XIV não fazia mais do que aplicar o princí
pio protestante assente no Tratado de Vestefália em
1648, que fora denunciado pelo Papa: ^Cajus regio,
xllius cst tclxgio^* «O povo tera a religião, que tiver o
seu rei))*
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A revogação do Édito de Nantes foi um grave erro
político: atirou para fora de França com 200.000 ci
dadãos; custou 12 milhões de dólares; prejudicou o seu
comércio e indústria; e forneceu valiosos voluntários aos
exércitos e navios de seus inimigos.
Pior ainda: violou o direito fundamental humano,
porque, como disse Tertuliano: «Faz parte da religião
não compelir ninguém a abraçar a religião. É necessário
abraçá-la livremente, e não forçadamente» (Liber a<\
Scapulam, c. 2).
A nímia crueldade das conversões forçadas fói de
nunciada por alguns Bispos Franceses daquele tempo, não
obstante terem aprovado a revogação do Édito, como:
Bossuet de Meaux, Fenelon de Cambrai, Noailles de
Paris, Tellier de Mompilher e Camus de Grenoble.

X X X II

AINDA: CALÚNIAS CONTRA A IGREJA:
INTOLERÂNCIA. EXCOMUNHÕES. PROI
BIÇÃO DE LIVROS. CREMAÇÃO DE CA
DÁVERES. MAÇONARIA.
A excomunhão e anatematização da Igreja
equivalem a condenação ao inferno? Não eram as
armas de que usavam com frequência os Bispos
na idade-média contra os seus inimigos?
Não* Nem a excomunhão, nem a anatematização*
é sinônimo de condenação ao inferno.
A Igreja a ninguém condena.
Condenar, como salvar, é próprio e exclusivo de
Deus.
A excomunhão é uma pena imposta pela Igreja, que
exclui um pecador notório da comunhão dos fiéis (Cãn.
2257-2267).
É um aviso que lhe dá, para que reflicta no perigo
que corre, se emende e se salve.
O anátema, ou «entrega do pecador a satanás'\ que
se encontra no «Pontificai Romanos, baseia-se nas palavras de S. Paulo, quando entregou um pecador m*
cestuoso a satanás, apara a m o rtifica ção da carne, a fim
d e q u e a sua alm a seja sa lva no dia d e N osso S en h o r
Jesu s C r is to » (I Cor. 5, 5; Cfr. I Tim. 1, 20).
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É verdade que antigamente se usou, com excessiva frequência, e nem sempre com justa causa, da ar
ma da excomunhão; e por isso mesmo o Concilio de
Trento, que notou o abuso, recomendou aos Bispos que
fossem mais moderados no emprego dela. Declara:
«Ainda que a espada da excomunhão seja o nervo
vital da disciplina eclesiástica..., deve todavia usar-se
dela com moderação e circunspecção; pois a experiência
ensina que, usando-se dela com precipitação e por cau
sas leves, em vez de ser temida, é desprezada; e em vez
de trazer bens, traz males» (Sess. 25.a, c. 3. De reform.).
Quando S. Paulo «anatematizou 0 que pregasse um
Evangelho herético» (Gal. 1, 8), não condenou o herege ao inferno; mas estigmatizou o que ensina falsas dou
trinas, como rebelde ao Evangelho de Cristo.
Isto, e só isto, faz a Igreja, quando acompanha os
cânones dos seus Concílios com a-palavra «anátema»:
imita simplesmente o Apóstolo S. Paulo.

Não é o «Index Romano» uma prova clara da
intolerância da Igreja? Por que se não há-de per
mitir aos católicos que leiam os prós e os contras de
uma questão? Então tratam-se os adultos, como se
foram meninos? Não se tem enganado a Igreja ao
condenar certos livros, como as obras de Copérnico
e Galileu, «Divina Comédia» de Dante, e até os
«Salmos de David»?
O «Index Romano» não prova a intolerância da
Igreja; prova, sim, o seu zelo pela pureza da doutrina e
pela salvação das almas.
Como representante de Jesus Cristo, deve empre
gar todos os meios ao seu alcance para salvaguardar a
fé e a moral de seus filhos.
A experiência tem-lhe ensinado que muitos deles
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tem naufragado na fé e nos costumes, por terem lido
toda a classe de livros, sem ordem, nem seiecção.
É dever do Estado velar pela saúde pública dos cida
dãos, combatendo epidemias; separando, em hospitais*
homens e mulheres, que sofram de doenças contagiosas;
restringindo a venda de venenos e narcóticos, etc.
É dever da Igreja proteger seus filhos contra a in
fluência mortífera dos livros que envenenam a alma dos
seus leitores, que lhes desorientam o espírito e perver
tem o coração*
Um desembaraçado descrente escreveu recentemen
te na revista francesa «Comedte»: «Eu concordo com
aquele sábio que dizia; «Não há comidas más, nem más
bebidas; há maus estômagos».
Assim também eu digo: «Não há livros maus; há
é leitores com mau espírito»,
Eu quereria ouvir esse sr, francês uma manha em
que o cozinheiro lhe deitasse arsênico no chocolate.
Lê-se no Novo Testamento que os que se conver
teram em Éfeso queimaram livros de magia no valor de
50,000 denários com a aprovação de S, Paulo (Act- 19,

19)*

O Concilio de Niceia (325) condenou o livro de
Ario «Thálú1» e ordenou que se queimassem todos os li
vros que contivessem heresia ariana (Sócrates: Hist.
Ecles. 1, 9),
O Papa Leão Magno (440-461) condenou todos os
escritos dos Priscilianistas de Espanha, acrescentando que
ninguém que lesse esses livros devia considerar-se bom
católico.
Todos os Estados bem ordenados exercem alguma
censura sobre a imprensa, e promulgam leis contra a cir
culação de livros e periódicos imorais e subversivos*
É verdade que os Governos muitas vezes abusam
deste seu direito, como Bismarque na Prússia com o seu
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É verdade que antigamente se usou, com exces
siva frequência, e nem sempre com justa causa, da ar
ma da excomunhão; e por isso mesmo o Concilio de
Trento, que notou o abuso, recomendou aos Bispos que
fossem mais moderados no emprego dela. Declara:
«Ainda que a espada da excomunhão seja o nervo
vital da disciplina eclesiástica..., deve todavia usar-se
dela com moderação e circunspecção; pois a experiência
ensina que, usando-se dela com precipitação e por cau
sas leves, em vez de ser temida, é desprezada; e em vez
de trazer bens, traz males» (Sess. 25/, c. 3. De reform.).
Quando S. Paulo «anatematizou o que pregasse um
Evangelho herético» (Gal. 1, 8), não condenou o herege ao inferno; mas estigmatizou o que ensina falsas dou
trinas, como rebelde ao Evangelho de Cristo.
Isto, e só isto, faz a Igreja, quando acompanha os
cânones dos seus Concílios com a-palavra «anátema»:
imita simplesmente o Apóstolo S. Paulo.

Não é o «índex Romano» uma prova clara da
intolerância da Igreja? Por que se não há-de per
mitir aos católicos que leiam os prós e os contras de
uma questão? Então tratam-se os adultos, como se
foram meninos? Não se tem enganado a Igreja ao
condenar certos livros, como as obras de Copérnico
e Galileu, «Divina Comédia» de Dante, e até os
«Salmos de David»?
O «índex Romano» não prova a intolerância da
Igreja; prova, sim, o seu zelo pela pureza da doutrina e
pela salvação das almas.
Como representante de Jesus Cristo, deve empre
gar todos os meios ao seu alcance para salvaguardar a
fé e a moral de seus filhos.
A experiência tem-lhe ensinado que muitos deles
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têm naufragado na fé e nos costumes, por terem lido
toda a classe de livros, sem ordem, nem selecção.
É dever do Estado velar pela saúde pública dos cida
dãos, combatendo epidemL-s; separando, em hospitais,
homens e mulheres, que sofram de doenças contagiosas;
restringindo a venda de venenos e narcóticos, etc.
É dever da Igreja proteger seus filhos contra a in
fluência mortífera dos livros que envenenam a alma dos
seus leitores, que lhes desorientam o espírito e perver
tem o coração.
Um desembaraçado descrente escreveu recentemen
te na revista francesa «Comedie»; ('Eu concordo com
aquele sábio que dizia: «Não há comidas más, nem más
bebidas; há maus estômagos».
Assim também eu digo: «Não há livros maus; há
é leitores com mau espírito».
Eu quereria ouvir esse sr. francês uma manhã em
que o cozinheiro lhe deitasse arsênico no chocolate.
Lê-se no Novo Testamento que os que se conver
teram em Éfeso queimaram livros de magia no valor de
50.000 denários com a aprovação de S. Paulo (Act. 19,
19).
O Concilio de Niceia (325) condenou o livro de
Ario «Thália» e ordenou que se queimassem todos os i:vros que contivessem heresia ariana (Sócrates: Hisi.
Ecles. 1, 9).
O Papa Leão Magno (440-461) condenou todos os
escritos dos Priscilianistas de Espanha, acrescentando que
ninguém que lesse esses livros devia considerar-se bom
católico.

Todos os Estados bem ordenados exercem alguma
censura sobre a imprensa, e promulgam leis contra a cir
culação de livros e periódicos imorais e subversivos.
É verdade que os Governos muitas vezes abusam
deste seu direito, como Bismarque na Prússia com o SwU
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Kulturkampf c suas campanhas contra os socialistas. Em
12 anos baniu uns 12.000 livros e folhetos, mais que o
«Index Romano» durante todo o século X IX .
Durante a «Guerra Européia» (desta «Mundial»,
nem falar é bom) os governos beligerantes exerciam a
mais rigorosa censura sobre a imprensa, a correspondên
cia e livros que permitiam ler aos soldados.
A Igreja está sempre em guerra com a heresia, a
superstição, a imoralidade e a irreligião.
Bem se compreende que um homem sem fé, nem
moral, olhe esta censura da Igreja como um atentado
intolerável contra a libredade.
Um católico, porém, deve obedecer às prescrições do
«Index», reconhecendo que a Igreja se não opõe à liber
dade, mas sim à licença.
A Igreja só é intolerante com o erro e o pecado.
«A verdade, — disse Jesus Cristo —, vos libertará.
0 que peca é escravo do pecado» (Jo. 8, 32, 34).
O jardineiro solícito e diligente arranca sem com
paixão as ervas más, para que não prejudiquem as boas:
as flores e plantas.
O médico operador não hesita em cortar uma perna
ou um braço gangrenado, para salvar a vida do tronco,
do paciente.
O facto, que por vezes se tem dado, de os superio
res eclesiásticos condenarem livros que não mereciam
tão severa censura, nada prova contra a doutrina exposta.
Foi um lamentável desacerto, — já o vimos — , a
condenação dos livros de Copémico e Galileu; estes mes
mos desacertos, porém, em matérias puramente dis
ciplinares confirmam-nos na nossa fé de que o Espírito
Santo assiste à Igreja, para a não deixar errar, — como
nunca errou —, no principal: as suas definições de or
dem dogmática e moral.
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•Nem a «Divina Comédia» de Dante, nem os "Sal
mos de üavid», estiveram nunca no «Index».
O que foi condenado, foi a "tradução dos Salmos do
herege João Diodati»; o que é inteiramente diferente.
A história de não poucos apóstatas diz-nos que os
adultos, por serem adultos, não estão imunizados contra a
influência das leituras subversivas.
Muito bem o sabem os propagandistas do novo pa
ganismo, que por todos os meios e a todas as idades o
propinam, sem dúvida, convictos de que o não fazem em
vão.
Quem semeia, espera colher.
Que fé e que moral resistem à leitura constante de
livros anti-religiosos e imorais?
Os erros de Lutero ainda se repetem, porque os es
creveu; as calúnias dos controversistas católicos contra a
Igreja perpetuam-se nos seus escritos.
E quantos leitores estão à altura de reconhecer e
rebater a sua sem-razão, erro, sofisma, ou injustiça?
As consequências são evidentes: primeiro arrefeci
mento, depois naufrágio na fé, naufrágio na moral*
E estes naufrágios, infelizmente, podem contar-se
por milhões nestes 150 anos. Devido a quê?
Já o dissemos, mas repetimo-lo: devido às más leitu
ras, e entre elas à leitura dos críticos racionalistas, empe
nhados em destruir, não só o sobrenatural bíblico, mas
todo o sobrenatural.
Em nossos dias a propaganda da Soviécia, dos *<Sem-Deus», é assombrosa; e vai iludindo as massas, como a
imprensa de Cales, no México, iludiu o mundo, propa
lando: fronteiras a fora, que não havia lá perseguição re
ligiosa; enquanto fronteiras a dentro, fuzilavam sacerdo
tes e jovens católicos pelo único crime de o serem: £OIV
vertiam as igrejas em quartéis e salões de reuniões e n
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quetest e perpetravam outras atrocidades, que lembram
os tempos de Nero.
A facilidade com que milhões de homens aceitam o
ensino imoral e irreligioso dos nossos tempos está evi
denciando a imperiosa necessidade de um «Guia» que
lhes indique onde está a verdade e onde está o erro,
a moral e a imoralidade, o verdadeiro e o falso Cristia
nismo; o que se deve crer, e o que se deve rejeitar.

'Por que proibe a Igreja a cremação dos cadá
veres? Eu não vejo nisso mal algum; mas antes um
bem. Os cemitérios não infeccionam o ar, e não
envenenam os reservatórios de água comuns?
A Igreja não proibe a «cremação dos cadáveres»,
porque seja intrinsecamente mau, mas porque vai con
tra a tradição dos judeus, continuada desde o princípio
pelos cristãos; e porque a sua origem e o seu fim são
mais que suspeitos: deram-lhe começo os anti-cristãos,
com o sacrílego intuito de destruir a crença na imor
talidade da alma e na ressurreição do corpo.
Roma publicou 3 «decretos» contra a «cremação».
No i.°, a 16 de Maio de 1886, proíbe aos católi
cos, que se filiem em «sociedades de cremação» e que
ordenem que seus corpos sejam queimados.
No 2.0, a 15 de Dezembro do mesmo ano 1886,
priva de enterro religioso o católico que o faça.
No 3.°, a 27 de Julho de 1892, proíbe aos sacer
dotes administrar-lhes os últimos sacramentos.
O «Santo Ofício» proibiu por estes 3 «decretos» a
«cremação», não porque ela seja contrária à lei natu
ral ou divina, mas «como prática pagã detestável in
troduzida por homens de fé duvidosa», para desfazer
na reverência que os católicos têm aos mortos.
Era prática constante dos judeus enterrar os seus
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mortos na terra, ou em túmulos de pedra (Gén. 15,
15; 23, 19).
Olharam sempre a «cremação.’ com horror (Amos,
2, 1), e só a prescreviam como pena, em certos casos
flagrantes de imoralidade (Gén. 28, 24) ou de saques
privados, em tempo de guerra (}os. 7, 15).
A Igreja Católica adoptou este costume judaico des
de os seus primórdios, e denunciou «a cremação como
costume cruel e atroz;> (Tertul.: De Amma, 5 1; Mm.
Felix: Octavius, 1 1 ; Orrig.: Contra Cels. 5, 23).
Os Santos Padres baseavam o costume judaico e
cristão de enterrar os mortos no dogma da ressurrei
ção do corpo e no respeito que se lhe deve, por ter
sido templo do Espírito Santo (I Cor, 3, 16: 6, 19),
A primeira tentativa, nos tempos modernos, para
ressuscitar a «cremação», foi feita pelos neo-pagãos do
«Directório Francês» no quinto ano da República.
O projecto não teve acolhimento favorável, ape
sar de fazer parte do programa revolucionário contra
a doutrina, leis e costumes cristãos.
Alguns, depois de terem lavado já as mãos no
sangue de sacerdotes, abolido a Missa e o Domingo,
inventado o novo culto da Razão, advogaram a «cre
mação», para mais facilmente destruir as superstições
da imortalidade da alma e da ressurreição do corpo.
O mundo teve que esperar mais cerca de 75 anos
por uma segunda tentativa para introduzir a «crema
ção».
Era mister que a incredulidade aprofundasse mais
as suas raízes na Europa.
Esta segunda tentativa teve mais êxito, do que a
primeira.
Começou em Pádua em 1872.
Em seguida às primeiras «cremações» os anti^catolicos começaram a fundar «sociedades de cremação» em
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toda a parte e a defender a sua prática em centenas
de livros e folhetos.
A razão deu-a Ghisleri no seu «Alnianacco dei
Liberi Muratori»: Os católicos têm muita razão em se
oporem à «cremação». Esta purificação dos mortos pelo
fogo abala o predomínio das suas fundações» baseado
no terror de que cercam a morte».
Outro mação anti-católico, Gorini, escreveu no seu
livro «Purificazione dei Morti»; «A nossa tarefa não
termina com a cremação do corpo; queremos destruir e
queimar também a própria superstição».
E depois de advogar ou propor que se vendam as
cinzas aos lavradores, acrescenta: «O resultado seria que
este material reincarnaria parcialmente nos corpos dos
milaneses. É a única ressurreição do corpo que a ciên
cia reconhece».
Frases semelhantes apareceram com frequência du
rante 15 anos na imprensa italiana, como que provo
cando a Igreja a condená-la.
Se a «cremação» fosse adoptada, não teriam mais
razão de ser nos funerais religiosos muitas orações c
cerimônias muito belas e muito singnificativas.
Absolutamente falando, a Igreja podia alterar o seu
«Ritual Funerário», adaptando-o à «cremação»; pode
mos estar certos, porém, de que o não fará.
Fá-lo-ia, talvez, como opinam alguns canonistas,
se o Estado a tornasse obrigatória.
Não faltam também juristas, médicos e membros
de «sociedades de seguros» que se oponham à «cre
mação», porque com ela desapareceríam os vestígios
de muitos crimes.

Hoffman chamou a atenção para este lado da ques
tão num artigo que publicou no «Sanitarian» em 1901.
De 528 pessoas que foram queimadas em S. Luís
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do Missuri, de 1895 a 1899, 64 tinham morrido de acidentes, violência ou suicídio.
Ora, autópsias, feitas 3 meses depois de mortas,
demonstraram que o defunto tinha sido envenenado e
forneceram provas bastantes para que o autor do cnme
fosse condenado à morte.
A ciência moderna nega que os cemitérios infeccionem o ar, os poços ou os rios (C. E., 4, 483).
As pestes e epidemias de que reza a história têm
sido atribuídas aos vivos, que não aos mortos.
A «cremação» aumentou de 1872 a 1900; todavia,
mesmo então, a média anual, nos Estados Unidos, foi
de 13*230.
Não há, pois, grande perigo de que se generalize
no mundo moderno, porque vai contra o sentimento
profundamente enraizado no coração humano e conso
lidado pela prática universal de muitos e muitos sé
culos.
Não é, pois, de presumir o arranque o sopro da
pseudo-ciência, nem a algazarra da descrença e impie
dade.
Por que têm os Papas denunciado sempre tão
tenazmenfe a Maçonaria, e proibido aos católicos
que lhe pertençam? Será justo condenar uma «So
ciedade de beneficência» de que fazem parte ci
dadãos tão proeminentes e respeitáveis? Por que se
não abre* ao menos, uma excepção para a Maço
naria inglesa e americana, que repudiaram o ateís
mo do «Grande-Oriente» de França? Não vem a
Maçonaria do Rei Salomão?

Os Papas condenaram a Maçonaria, porque é. uma
«religião puramente naturalista», que ignora lesus Cristo
e se identifica a si mesma, especialmente nos países a^
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tinos, com o «deísmo» e «ateísmo»; porque os seus ju
ramentos sío imorais em princípio; e porque foi sempre,
desde o seu início, a mais acérrima inimiga da Igreja.
Quem primeiro a condenou foi o Papá Clemente XII,
em 1738.
Nesse tempo estavam filiados nela católicos proe
minentes, como: o Duque Wharton, o Duque Norfolk,
o Cavaleiro Ramsay e outros.
A afirmação de que a Maçonaria vem do Rei Sa
lomão, do Rei Hirão de Tiro, ou dos Faraós do Egipto,
é lenda; não é história.
Foi originàriamente uma «sociedade política)', cujo
fim era favorecer a causa de Tiago II de Inglaterra con
tra o Pretendente.
A primeira «Grande Loja» foi fundada em Londres
em 1717, sob a protecção do Príncipe de Gales.
A sua «Constituição» e o seu «Ritual» foram es
critos por um huguenote, capelão do Príncipe, auxiliado
por um ministro presbiteriano, escocês.
Bons princípios, sem dúvida. Os frutos hão-de sair
à árvore.
Seu fim era ajudarem-se mútuamente e prestar cul
to ao «Grande Arquitecto do Universo».
Podiam entrar na «Sociedade» cristãos, judeus e
maometanos.
Que mistura!
Engendrada pelo deísmo inglês, como muitos crêem
(Findei, Lange), foi levada para França pelos racionalistas em 1721, que a organizaram em bases puramente
naturalistas.
O «Rito Escocês» acrescentou aos 3 graus primiti
vos mais 30.

Foram introduzidos na Inglaterra por Preston em
1772 c na América por Webb em 1773.

A condenação fulminada por Clemente XII foi con-
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firmada por Bento XIV, em 1751; por Pio VIL em
1821; por Leão XII, em 1836; por Pio IX, em 1869; e
por Leão XIII, em 1884.
Todos a condenaram como "Sociedade» que destrói a fé católica; que fomenta o indifercntismo reli
gioso; que leva por vezes ao ateísmo; e que mostra ab
soluto desprezo por toda a autoridade eclesiástica.
Leão XIII escreveu na sua Encíclica 'Humanum
gentis»:
«Seu fim é destruir a ordem religiosa e política, estalecidas no mundo pelo ensino cristão, e substituí-las
por um novo estado de coisas, em conformidade com «5
suas idéias, cujas leis e instituições serão baseadas no
mais puro naturalismo».
'No primeiro «Regulamento», impresso em 1721 e
revisto em 1738, declara-se que o «mação é obrigado a
praticar a religião comum ao gênero humano, reservan
do para si mesmo as suas opiniões pessoais; e que deve
opor à Igreja Católica a antiquíssima religião do Cris
tianismo».
Um católico não pode subscrever semelhante dou
trina; por isso e em virtude da condenação Papal os ca
tólicos filiados na Maçonaria começaram de a repudiar,
como, por exemplo, (TConnell na Irlanda.
Clemente XII estava bem senhor dos factos, quan
do a condenou, pois já havia uma «Loja Inglesa^ em Ro
ma, ali estabelecida em 1735, e Pritchard, já tinha pu
blicado em 1730 o seu livro ^Masonry Detected \ em
que revelava ao mundo os segredos desta ^Sociedade
secreta».
A excomunhão papal privava o católico que fosse
mação dos Sacramentos, das orações públicas da Igreja
e de sepultura eclesiástica.
O bom católico reconhece à Igreja o direito divmo
de mandar e de impor penas pelos pecados, porque
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crê que ela é a Mestra divina da revelação de Cristo e
a Guardiã divina da moral.
O simples soldado obedece ao oficial, seu superior,
embora não compreenda a razão de suas ordens, ou lhe
pareçam desarrazoadas.
Seria certamente desarrazoável supor que a Igreja
Católica, a grande Advogada da caridade através dos
séculos e a grande Defensora do direito natural de associação, ia condenar uma «sociedade» por sua beneficência ou importância.
Clemente XII condenou também o «juramento maçónico».
As razões deusas o P. Thurston (Freemasonry, n ) :
«É imposto por uma sociedade que não tem san
ção adequada. É, sob este aspecto, inteiramente dife
rente do juramento que os magistrados, juizes e supe
riores eclesiásticos podem exigir no desempenho dos seus
cargos, em nome de Deus ou da sociedade, que repre
sentam.
Demais, o escopo do juramento respeita segredos
que hoje já o não são para todos; ou, se o são, são cri
minosos e contrários ao bem público.
Em terceiro lugar, a maneira de jurar é irreverente
e tão extravagante pelas penalidades que invoca, que
roça pela blasfêmia.
Em quarto lugar, pelo «formulário do juramento»
usado na Maçonaria, o mação obriga-se a tudo, sem :aber, em particular, verdadeiramente a quê».
É por de mais sabido o escopo da Maçonaria no
Continente latino, — e outro tanto se diga do México,
da América do Sul, Central, e Filipinas — ; é combater,
por todos os modos possíveis, o Clericalismo, isto é: o
Catolicismo.
Tenho falado com maçãos em França, na Itália e
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no México, e nenhum deles me fez segredo do seu ódio
à Igreja Católica.
Posto que os maçãos destes países não sejam mais
.que a sexta parte dos 4*°00*°oo dispersos pelo mundo,
o seu caracter militante supre a inferioridade do seu
número.
À Maçonaria se deve a legislação anti-cristã que
tem predominado em França durante os últimos 50
anos, fechado escolas católicas, confiscado a propriedade
da Igreja e desterrado milhares de sacerdotes e reli
giosos.
Tudo isto foi obra dos maçãos que dominavam no
Senado e na Câmara dos Deputados.
E a quem se devem as leis anti-católicas votadas
pelas Câmaras espanholas de 1931 a 1933, especialmen
te a expulsão dos Jesuítas?...
Vem a propósito lembrar as palavras de Gustavo
Hervé em «La Victoire»; ((A Companhia de Jesus será
expulsa donde quer que se constitua uma República Maçónica».
De Portugal falem os portugueses.
Ainda em 1929 Briand e Poincaré combateram a
Igreja com as suas leis anti-congreganistas, exceptuando
apenas, para* prestígio da França, algumas ordens reli
giosas missionárias ultramarinas.
A Maçonaria esforçou-se por dominar na ^Socieda
de dás Nações», ousando asseverar aí insolentemente que
«a Igreja a considera e teme como rival que lhe disputa
a restauração de todas as coisas em Cristo ^ (Semmne de
Defense Laique, December, 1923).
É verdade que alguns maçãos americanos, — e não
americanos—♦ ignoram por completo a filosofia e a re
ligião da Maçonaria.
Muitos dos seus chefes o reconheceram, como: Mac-
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key, Pike, Oliver e outros; como ainda também o pró
prio Leão XIII.
A grande maioria dos maçãos na América do Norte,
— e por que não nos outros países? — , filiou-se nas
«lojas» meramente por motivos de ordem econômica,
ou social, ou ainda política. Raramente passa além do 3.0
grau.
— É assim mesmo. Apenas um facto, que talvez já
tenha contado nalgum dos meus livros.
Era há uns 35 anos, numa cidade da Califórnia.
Estava eu conversando a sós com um cavalheiro
numa sala.
Convidei-o a ir comigo à igreja, assistir a uma con
ferência religiosa.
Tirou o relógio da algibeira, olhou para ele e dis
se-me:
— Não posso, Padre. Daqui a 20 minutos devo es
tar na «loja maçónica».
— Deixe-se de «maçonarias», meu amigo.
— Não posso, Padre.
Eu não tinha nada, quando para aqui vim; e não
vê a bela casa e o negócio que agora tenho?
É ela que me tem ajudado...
Catorze anos depois, encontrando-me novamente
na Califórnia, perguntei por ele. Responderam-me:
— Oh!, foi a Roma e trouxe de lá, do Papa, uma
indulgência plenária para a hora da morte!...
Muitos, quase todos, são efectivamente maçãos por
conveniência; mas as conveniências da terra fazem-nos
perder muitas vezes o «direito» ao reino dos céus (P.

RO.
Há na «Maçonaria» muitos membros, e até minis
tros, de seitas protestantes que crêem firmemente em
Deus e na Bíblia, e que detestam o ateísmo dos maçãos
da raça latina.
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A ((Maçonaria inglesa e a americana» repudiaram
em 1878 o «Grande-Oriente» de França, por ter supri
mido no seu «Ritual» a secção em que se proclamava a
existência de Deus, a imortalidade da alma; e, em su
ma, todas as referências ao «Grande Arquitecto do Uni
verso».
Mas o ateísmo mantido pelas «lojas inglesas e ame
ricanas» é tão vago e simbólico, tão amável que bem
pode cobrir com a sua capa o ateísmo. Por outros ter
mos: o teísmo maçónico inglês e norte-americano pouco
mais vale, se vale mais alguma coisa, que o ateísmo
maçónico francês.
Pike, um dos chefes proeminentes da Maçonaria
americana, escreve: «O homem que tem de Deus a mais
alta concepção que se pode ter dele, e nega que a sua
concepção seja Deus, pode ser chamado verdadeiramente
ateu pelos homens que estão menos longe de crer em
Deus do que ele (Morais and Dogma of the Scoitish
Rite, 643). .
Outro mação americano escreve: «Um membro in
dividual pode crer em muitos deuses, se a sua consciên
cia e a sua razão assim lho ditam» (Zabriskte in FreemasonsfChronicle, i, 243).
'Numa palavra: o mação pode crer no que lhe aprouver, porque. para ele o dogma não tem importância al
guma.
O divórcio entre a Maçonaria anglo-americana e a
francesa é mais aparente do que real. Os irmãos não se
dão tão mal como aparentam.
Em 1909, «8 Grandes Lojas alemãs» reataram oficialmente as suas relações de amizade com o uGrande-Óriente francês»; mas nem por isso houve quebra for
mal de entendimento entre eles e os irmãos ingleses.
Temos facto mais recente*
Quando, depois da «Guerra europeia>', as «Graiv
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des Lojas»' do Kentucky, Luisiana, Texas e Geórgia, e
o Distrito da Colúmbia, reconheceram de novo o «Grande^Oriente» de França, continuaram unidas com os ir
mãos ingleses.
De facto, as autoridades maçónicas concordam unâ
nimemente em que a «Maçonaria», não obstante- estar
dispersa pelo mundo, constitui, em realidade, «uma :.ó
Loja» e por conseguinte todos os irmãos registados, apa
reçam onde aparecerem, têm direito a ser recebidos e
ajudados, se disso carecerem, como irmãos.
O P. Woodman, Paulista bem conhecido, contou-me que, quando visitou a França, na qualidade de mação episcopaliano, não teve a mínima dificuldade em ser
recebido numa loja francesa que professava o ateísmo.
Os maçãos americanos são membros de uma «So
ciedade Internacional», que nos países latinos se iden
tifica a si mesma com o Anti-Catolicismo.
Por que motivo, pois, se queixam de que a Igreja
Católica os condene?...
Não se julgue, pelo que fica dito, que a «Maçona
ria Anglo-Americana» seja tão inocente como se faz;
que seja inteiramente alheia ao antagonismo contra a
Igreja Católica.
Se o afirmássemos, desmentir-nos-iam os seus ór
gãos oficiais uNew Age» e «The American Freemason»
e os escritos de alguns de seus chefes proeminentes.
uThe American Freemason» diz: «Esta Revista ja
mais se desviou do caminho traçado entre a Fraternida
de Maçónica e a Igreja Católica.
Há entre elas um antagonismo inerente à nature
za de suas organizações*
Nós lutamos pela liberdade ampla de pensamento;
os católicos procuram sufocar toda a revolta contra a
Autoridadef que lhes escraviza o pensamento e a alma.
Temos declarado smepre que não pode haver ver-
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dadeira paz possível, nem sequer tréguas, entre a Maçonaria e a Igreja Romana Oficial.
Estamos em polos opostos: num, uma Autoridade,
que exige submissão da vontade e da consciência à cav
ta sacerdotal; noutro, uma Instituição, que insiste na li
berdade individual de pensamento, sem intermediários
entre Deus e o homem» (Quoted by Kenny: Amencan
Masonry and Catholic Education).
iPike, o papa da Maçonaria americana, numa carta
ao ((Grande Com.: italiano Riboli, datada de 29 de De
zembro de 1886, chama ao ((Papado, o grande torturador e a maldição da humanidade, por espaço de mais de
mil anos; a impostura mais vergonhosa, por suas pre
tensões de soberania espiritual».

X X X III

A IGREJA E O ESTADO. ESCOLAS PARTI
CULARES E ESCOLAS DO ESTADO.
Se o Papa mandasse aos católicos que desobe
decessem à Autoridade civil, em coisas puramente
civis, estariam eles obrigados a obedecer-Lhe?

Não; na hipótese, não estariam obrigados a obedecer-Lhe.
Mas, como diz o Cardeal Gibbons: «Estamos segu
ros de que o Papa o não fará.
Infalível no exercício da sua autoridade como Mes
tre da fé católica, se o fizera, condenar-se-ia a si mesmo
como transgressor da lei por ele mesmo promulgada.
Ofendería, não somente a sociedade civil, mas o
próprio Deus, pois violaria os direitos de uma Autori
dade, que vem tão verdadeiramente de Deus, como a
sua.
Os mesmos católicos claramente reconhecem que
pode haver casos em que não só não estariam obriga
dos a obedecer ao Papa; mas mesmo estariam obriga
dos a desobedecer-lhe, se a sua consciência, que é a sua
lei suprema, Iho indicasse» (A Retrospect of Fifty
Years, 227).
^ A história da Igreja regista casos em que nações
católicas, não obstante reconhecerem a supremacia do
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Papa nas coisa_s espirituais, não aceitaram as suas deci
sões em questões meramente políticas.
Quando Pio V excomungou, em 1571, Isabel de
Inglaterra, Carlos IX de França, Filipe II de Espanha e
Maximiliano II de Alemanha, negaram-se a reconhecer
a «Bula», donde coligiram os católicos ingleses que, se
os grandes assim podiam proceder, também eles os po
diam imitar.
Embora a «Bula» declarasse abertamente que assis
tir aos actos do culto nas igrejas protestantes por ordem
de Isabel, equivalería a renegar o Catolicismo, os cató
licos, nas coisas meramente civis, mantiveram-se leais à
Rainha.
Frequentes vezes os mártires no patíbulo, dando 1
sua vida pela religião católica, apregoavam ao mesmo
tempo a sua lealdade à Rainha, que os mandara supliciar (Pollen: English Cdthtolics in the Reign of Elizdbeth, 155-295).
Não condenaram os Papas, especialmente Pio
IX no «Sílabo», o princípio americano da separa
ção entre a Igreja e o Estado? A separação não é
um bem, tanto para a Igreja como para o Estado?

Nem Pio IX, nem Papa algum, condenou as pre
sentes relações entre a Igreja e a América, nem deram
sequer motivo a semelhante acusação.
Alguns católicos citam o «Sílabo», sem terem os
necessários conhecimentos teológicos, para bem 0 inter
pretar.
O Cardeal Newman expôs o seu verdadeiro signi
ficado a Gladston em 1874 (Letter to the Duke of Nor
folk), e Smith, Governador de Nova Iorque, repetiu a
lição a um enfatuado advogado da mesma cida e, que
ousou lançar suspeitas sobre a sua lealdade ( ãtuic
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Monthly, April, 1927; Cfr. Conway: Can a Catholic be
President? )
O «Sílabo» é um mero «índex» das falsas doutri
nas prèviamente condenadas por Gregório X V I e Pio IX
em várias «Letras Apostólicas, Breves e Encíclicas».
Ninguém pode entender o significado das proposi
ções condenadas, sem ter lido prévia e atentamente o
contexto original.
O erro do teólogo amador, como apontou há anos o
Cardeal Newman (Difficulties of Anglicans, 2, 284),
consiste em ter como verdadeira a doutrina contrária,
quando não é a contrária, mas a contraditória que é verdadeira...
Suponhamos que me dizem que todos os pretos
se chamam «Johnson». E eu digo: Não é verdade.
Eu não quero significar com esta minha negativa
que nenhum «preto» tenha este apelido; quero sim di
zer que nem todos o têm» (Ryan: Current History,
March, 1928, 872).
Quando, portanto, o «Sílabo» condena a proposição
(Num. 55): oA Igreja deve estar separada do Estado, e
o Estado da Igreja», o que esta condenação implica é
que nem sempre a Igreja deve estar separada do Estado,
nem o Estado da Igreja.
Só o fanático ou acanhado de inteligência, que crê
que em circunstancia alguma a Igreja pode estar separa
da do Estado, pode logicamente tirar esta conclusão da
proposição condenada, ou que ela involve o conflito dos
dois poderes.
Só o fanático e intolerante, que crê que estas duas
sociedades perfeitas hão-de estar por força separadas,
pode queixar-se desta condenação, aliás razoável, ou sus
tentar que ela equivale a uma declaração de estado con
flituoso entre as duas autoridades: religiosa e civil.
O ideal seria que a Igreja e o Estado estivessem en^
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tre si unidos e mutuamente se auxiliassem, porque cm
suma, a Igreja foi divinamente instituída para tocbs os
homens e são os mesmos homens que constituem os e I
tados; como, porém, hoje as coisas são o que são, às cir
cunstâncias da idade-média sucederam as actuais/a Igre
ja cuida de se adaptar a elas, sem trair a sua missão, an
tes para a poder cumprir, para desempenhar livremente
as suas funções espirituais, prescindindo em absoluto da
união e da forma de governo*
O Dr. Pohle escreve: «A íntima conexão dos dois
poderes na idade-média foi um fenômeno passageiro e
temporário, que não provinha da natureza essencial do
Estado, nem da natureza essencial da Igreja*
A Igreja é naturalmente mais livre, quando unida
com o Estado; pode, porém, estar separada dele, e em
condições tão favoráveis, que prospere mais do que nou
tras nações em que esteja unida, como nos Estados Uni
dos» (C. E, 14, 769).
A fórmula liberal «a Igreja livre no Estado livre-'
tem sido em muitos países, como França e Itália, um
pretexto para ataques mais rudes ã Igreja.
Embora tenha havido por vezes quem envidasse
esforços por levantar a questão religiosa nos Estados
Unidos..., o país nunca se identificou com esse iniciai
movimento de intolerância anti-americana.
A separação tem-se mantido honrosamente.
Assim, o Cardeal Gibbons, verdadeiro católico e
leal americano, pôde escrever:
«Os católicos norte-americanos estão satisfeitos com
a sua separação da Igreja e do Estado.
Eu concebo que se possam dar circunstância^ que
aconselhem a que se faça a desejada união da -.reja
com o Estado,
Mas nós agora damos graças a Deus pelo nosso p
sente estado de coisas.
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Ele dá-nos liberdade e obriga-nos, sacerdotes e fiéis,
a viver numa união mais estreita do que àquela em que
vivem nos países em que a Igreja e o Estado não estão
separados.
Já assim não sucede noutros países, como na In
glaterra protestante ou na Itália católica.
Não cremos que o nosso sistema seja adaptável a
todos os países.
Deixamos à Igreja e ao Estado que resolvam o pro
blema como melhor lhes convier.
Pela nossa parte, damos graças a Deus por viver na
América, «nesta nossa terra feliz (Roosevelt), onde a
liberdade e a religião são naturalmente aliadas» (A
Retrospect of Fifty Years, 234).
As desvantagens da união da Igreja e do Estado no
passado foram plenamente reconhecidas pelos sábios ca
tólicos (!Pohle: C. Ei, 14, 7 7 1).
Mas, os abusos provam a fragilidade e os pecados
dos homens da Igreja ou do Estado; não provam que
o sistema por que se regiam as nações, em que os abu
sos se deram, seja condenável.

Aprova a Igreja se force o povo a entrar nela,
como sucedeu no tempo de Carlos Magno, de Luís
X IV e de alguns Reis de Espanha, em relação aos
judeus e aos mouros?
Não. A Igreja não aprova; desaprova, condena.
A Igreja não é responsável pelos actos de alguns
soberanos cristãos, que, por política, avareza ou falso
zelo, forçaram seus súbditos a converter-se à religião ca
tólica.
Quando Carlos Magno começou a forçar os saxões
pagãos, Alcuíno e Amo de Salzeburgo repreenderam-no
severamente.

A i g r e j a e O ESTADO
415

Inocêncio XI repreendeu Luís XIV por suas vidên
cias contra os huguenotes franceses e pediu a Tiago I
de 'Inglaterra que intercedesse a seu favor.
*
Sisto IV não cessava de protestar contra as arbi
trariedades e injustiças da inquisição espanhola - (Ah
zog: Church History, 2, 122; 3, 284; Pastor: Htstory of
the Popes, 4, 399-402).
O sentir da (Igreja, neste ponto, foi magistralmente
exposto por Tertuliano, Orígenes, S. Cipriano, Lactãncio,
S. Hilário e outros escritores.
Tertuliano escreve:
«É um direito fundamental humano, um privilé
gio da natureza, que cada um preste culto a Deus. em
conformidade com as suas convicções.
Não faz parte da religião impor a religião.
Ela deve abraçar-se livremente, e não forçadamente» (Ad Scapulam, 2, c. 2).
Orígenes escreve: «É impossível harmonizar a le
gislação de Moisés com o chamamento dos gentios...
Porque não é lícito aos cristãos matar os seus ini
migos, nem condená-los, como Moisés condenava à mor
te, à pena de fogo ou de apedrejamento, os que despre
zavam a lei (Contra Celsum, 7, 26).
S. Cipriano escreve: ((Agora que entre os fiéis ser
vos de Deus a «circuncisão da carne» foi substituída pela
do espírito, os soberbos e contumazes executam-se com
a espada do espírito, expulsando-os do seio da Igreja(Epíst. 82: Ad Pomponium).
Lactãncio escreve: «De modo algum se podem jus
tificar a violência e a injustiça, porque a religião não se
pode impor à força.
A religião é uma questão de vontade; e a vontade
deve ser influenciada por palavras, e não por agui oa
das...
A religião não se defende matando, mas morr
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do; não com crueldades, mas com paciência; não com
crimes, mas com fé...
O que deseja defendê-la com derramamento de san
gue alheio, com torturas e crimes, saiba que a não de
fende; mas que a mancha e profana.
Porque não há coisa que mais dependa da livre
vontade, do que a religião» (Divin. Instit., 5, 20).
Santo Hilário de Poitiers, exilado durante 4 anos
pelo Imperador Constâncio, ariano, escreve;
«Os homens hoje, ao verem que o Estado os obriga
a abraçar a fé à força, dizem que Cristo já não tem
poder.
A Igreja ameaça com o exílio e a prisão.
Outrora os homens, mesmo presos e exilados, criam
nela; agora ela quer que eles creiam nela à força» (Con
tra Auxentium, 4).

Por que são os católicos contrários às escolas
públicas? Por que têm eles as suas escolas priva
das? Não é isto ser anti-americano? Não reconhe
cem os católicos ao Estado o direito de educar os
seus cidadãos? A quem pertence primàriamente o
direito da educação: é aos pais, ou ao Estado?
Os católicos não são contrários às escolas públicas;
criticam-nas, o que é totalmente diferente.
Eles não podem aceitar em princípio o presente
sistema de educação pública nos Estados Unidos, por
que se não dá às crianças católicas a educação religiosa
que consideram essencial.
Contribuindo, proporcionadamente, com o seu di
nheiro para a sustentação das escolas públicas, como os
demais cidadãos, têm direito como eles a criticar as de
ficiências do sistema de educação do Estado.
O Estado tem o direito de atender à educação dos
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seus cidadãos; mas não tem o direito de obstar às iniciativas particulares, nem a monopolizar a educaçãoDesde o momento^ em que as escolas religiosas c
particulares satisfaçam as condiçoes educacionais exigidas nas escolas do Estado, o Estado, obrigando as crian
ças católicas a frequentar as escolas públicas, violaria os
direitos dos pais e os direitos da consciência.
O direito primário da educação pertence aos pais.
Quando os pais são negligentes em cumprir o seu
dever ou não têm meios de o fazer, então, sim, o Es
tado tem o direito de os compelir a mandar seus filhos
às escolas publicas.
O analfabetismo não honra os Estados.
Quanto mais não valem os bons cidadãos instruí
dos, do que os bons cidadãos ignorantes?
Os princípios a que devem atender os Governos
Católicos em matéria de educação estão bem expostos na
«Pastoral Colectiva dos Srs. Bispos Norte-americanos^,
publicada em 1919, e melhor ainda na «Encíclica de
Pio XI sobre a educação cristã».
Resumamos primeiro a «Pastoral Colectiva», acres
centando o mais que convém acentuar sobre a questão
nos Estados Unidos, onde vivem certamente uns 500.000
portugueses.
Diz a «Pastoral Colectiva»:
((O direito que a criança tem a receber educação
e o correlativo dever de lha subministrar fundam-se no
facto que o homem tem uma alma criada por Deus e
dotada de faculdades que necessitam desenvolvidas, pa
ra bem do indivíduo e da sociedade.
Nem o bem individual de per si somente, nem o
serviço social, é o fim da educação; mas estes dois ens
juntos valorizam-se mútua e proporcionalmente, em con
formidade com os desígnios de Deus.
Sendo a criança dorada dc faculdades f a c a , ,n t c
14
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lectuais e morais, todas elas precisam de ser harmònicamente desenvolvidas.
A educação que desenvolve a inteligência e a enriquece de conhecimentos, mas que descura o desenvolvimento da vontade e dirigida à prática da virtude, po
de produzir sábios, mas não produzirá homens bons...
Como os deveres para com o nosso Criador prece
dem todos outros deveres, na educação moral dever-se-á dar o primeiro lugar à religião, que é o conheci
mento de Deus e de Sua lei, e cultivar o espírito de
obediência aos seus Mandamentos...
A educação moral e religiosa é mais eficaz, quan
do se lhe junta o conhecimento dos outros ramos do sa
ber humano.
A sua influência far-se-á sentir em todas as circuns
tâncias da vida.
. A educação que reuna estes três elementos: «mo
ral, intelectual e religioso», é a melhor instrução que
pode receber o cidadão.
Ela inculca o snso da responsabilidade, o respeito
pela autoridade e pelos direitos dos outros concidadãos,
sem o que não há virtudes cívicas, em toda a parte ne
cessárias, mas muito mais numa democracia, em que os
cidadãos têm mais liberdade, mas por isso mesmo é maior
o dever de se saberem reger a si mesmos...
Eis todicada a causa, cremos nós, por que um gran
de número dos nossos concidadãos não abraçou ainda
a fé católica.
Eles próprios reconhecem que a omissão da instru
ção religiosa é uma deficiência da educação, e que cede
em detrimento da religião».
A acusação, que se ouve frequentemente, de que as
«nossas escolas» são anti-americanas é uma calúnia, ba
seada na ignorância da história da educação nos Esta-

A IGREJA E O ESTADO

419

dos Unidos e nos ideais que norteiam os nossos educadores.
As primeiras escolas e colégios, que houve nos Es
tados Unidos, foram religiosos.
Durante aproximadamente 200 anos todas as ‘/-es
colas coloniais eram igrejas); e muitas delas, especial
mente as da colônia francesa e espanhola, eram «cató
licas».
O moderno sistema de taxar os cidadãos para sus
tentar as «escolas públicas» data apenas de 1850.
As ((escolas privadas» e «religiosas» são, portanto,
simplesmente um dos muitos sistemas sancionados pela
«tradição» e pela «Constituição».
As ((escolas paroquiais» dos Estados Unidos são, sob
todos os respeitos, «americanas»: o currículo é america
no; os professores são americanos; os alunos, americanos,
ou a caminho de o serem; os seus ideais, americanos: an
ti-radicais e anti-bolchevistas; a sua «lealdade» é «ame
ricana», como o tem provado de espada na mão em ro
das as crises da história deste país.
Por outro lado, é difícil fazer compreender que é
uma injustiça obrigar os católicos a pagar duas taxas escolares: uma, para as «suas escolas»; outra, para as «es
colas públicas».
Os católicos nunca reclamaram auxílio ao Estado pa
ra o seu ensino religioso, porque sabem que a Igreja e o
Estado na América estão separados.
Mas era, sem dúvida, justo o recebessem do Estado,
para a educação cívica de quase 2.000.000 de suas
crianças.
A despesa feita com as «nossas escolas» é tremenda,
e não seria possível suportá-la, se não foram a devotação de milhares de «professoras religiosas», que se con
tentam com um «magríssimo salário», e a «grande ge
nerosidade» do povo católico.
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A igreja, em virtude da sua divina missão, deve
ensinar a fe as suas crianças.
Os milhões que ela anualmente despende com a
«sua educação religiosa» rendem-lhe, felizmente, bons
católicos e bons americanos.
Reproduzamos agora alguns parágrafos da referida
«Encíclica» de Pio XI.
É o Mestre divino da fé e da moral que fala.
«E primeiro que tudo ela (a educação) pertence
de modo sobreeminente à Igreja, por dois títulos de or
dem sobrenatural, que lhe foram exclusivamnete confe
ridos pelo próprio 'Deus e por isso absolutamente supe
riores a qualquer outro título de ordem natural.
O primeiro provém da expressa missão e autori
dade suprema de magistério que lhe foi dado por seu
divino Fundador:
«Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide,
pois, ensinai todos os povós, baptizando'Os em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo: ensinando'Os a
observar tudo o que vos mandei. E eu estarei convosco
até à consumação dos séculos» (Mt. 28, 18-20).

«A este magistério foi conferida por Cristo a infa
libilidade juntamente com o preceito de ensinar a sua
doutrina...
O segundo título é a maternidade, pela qual a
Igreja, Esposa imaculada de Cristo, gera, nutre, educa
as almas na vida divina da graça, com os seus Sacra
mentos e o Seu ensino, pelo que, com razão, afirma
Santo Agostinho: «Não terá Deus como Pai, quem se
tiver recusado a ter a Igreja como Mãe» (D e Symbolo
ad cathec., 13).
‘Portanto, no próprio objecto da sua missão educa
tiva, isto é: <(na fé e na instituição dos costumes, Deus
tez a Igreja participante do magistério divino e, por be
nefício Seu, imune de erro; por isso Ela é Mestra su
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prema e seguríssima dos -homens, e lhe é natural o in
violável direito à liberdade de magistério» (Ep. enc. Li
bertas, 20 Jun. 1888)
«É, pois, com pleno direito que a Igreja promove as
letras, as ciências e as artes, enquanto necessárias ou
úteis à educação cristã, e a toda a sua obra para a sal
vação das almas, fundando e mantendo até escolas e
instituições próprias em todo o gênero de disciplina e
em todo o grau de cultura (Cód. Jur. C. c. 1375).
Nem se deve considerar estranha ao seu maternal
magistério a mesma educação física, como hoje a apeli
dam, precisamente porque é um meio que pode auxi
liar ou prejudicar a educação cristã.
'E esta obra da Igreja em todo o gênero de cultura,
assim como presta relevantes serviços às famílias e às
nações, que sem Cristo se perdem..., assim também não
causa o menor obstáculo às disposições civis, pois que a
Igreja, com a sua prudência materna, não se opõe a que
as suas escolas e institutos para leigos se conformem, em
cada nação, com as legítimas disposições da autoridade
civil, mas está sempre disposta a entender-se com esta,
e a proceder de comum acordo, onde surjam dificulda
des...
»
Com a missão educativa da Igreja concorda admira
velmente a missão educativa da família, porque de Deus
procedem ambast de maneira muito semelhante.
À família, de facto, na ordem natural. Deus comu
nica imediatamente a fecundidade, que é princípio de
vida e por isso princípio de educação para a vida. S i
multaneamente com a autoridade, que é princípio de
ordem...
«A família recebe, portanto, imediatamente do Cria
dor a missão e consequentemente o direito de educar
a prole, direito inalienável, porque inseparàvelmente uni
do com a obrigação rigorosa; direito anterior a qualquer
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direito da sociedade civil e do Estado, e por isso invio
lável da parte de todo e qualquer poder terreno.
A razão da inviolabilidade deste direito é-nos dada
pelo Angélico: «De facto o filho é naturalmente algu
ma coisa do pais... Daí o ser de direito natural que o
filho antes do uso da razão esteja sob os cuidados do pai.
Seria, portanto, contra a justiça natural subtrair a
criança antes do uso da razão ao cuidado dos pais, ou de
algum modo dispor dela contra a sua vontade» (S. Tom.
2-2, Q. X , a. 1 2).
,<E porque a obrigação do cuidado por parte dos
pais continua até que a prole esteja em condições de
cuidar de si, também o mesmo inviolável direito educa
tivo dos pais perdura.
«Pois que a natureza não tem em vista somente a
geração da prole, mas também o seu desenvolvimento e
progresso até ao perfeito estado de homem, enquanto
homem, isto é, até ao estado de virtude», diz o mesmo
Doutor Angélico (S. Tom. Supl. 3, p. Q. 41, a. 1) ...
«Como grandíssimas vantagens derivam para toda
a sociedade de um tal primado da missão educadora da
Igreja e da família, como temos visto, assim também
nenhum dano pode ele causar aos verdadeiros e próprios
direitos do Estado, relativamente à educação dos cida
dãos, segundo a ordem estabelecida por Deus.
Estes direitos são concedidos à sociedade civil peio
próprio Autor da Natureza, não a título de paternidade,
como à Igreja e à família, mas sim em razão da autori
dade que lhe compete, para promover o bem comum e
temporal, que é precisamente o seu fim próprio.
Por consequência a educação não pode pertencer
a sociedade civil do mesmo modo por que pertence à
Igreja e à família, mas de maneira diversa, corresponden
te ao seu fim próprio...
Portanto, relativamente à educação é direito, ou me-
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lhor, é dever do Estado: proteger com as suas leis o
direito anterior da família sobre a educação cristã da
prole, como acima indicamos, e por consequência respei
tar o direito sobrenatural da Igreja à educação cristã.
De um modo semelhante pertence ao Estado prote
ger o mesmo direito na prole, quando viesse a faltar, :ísica ou moralmente, a acção dos pais, por defeito, inca
pacidade ou indignidade, visto que o seu direito de edu
cadores, como acima declarámos, não é absoluto ou des
pótico, mas dependente da lei natural e divina, e por is
so sujeito à autoridade e juízo da Igreja, e outrossim à
vigilância e tutela jurídica do Estado em ordem ao bem
comum, tanto mais que a família não é sociedade perfei
ta que tenha em si todos os meios necessários ao seu
aperfeiçoamento.
Em tal caso ,excepcional de resto, o Estado não se
substitui já à família, mas supre as deficiências e provi
dencia com os meios apropriados, sempre de harmonia
com os direitos naturais da prole e com os sobrenaturais
da Igreja.
Em geral, pois, é direito e dever do Estado prote
ger, em harmonia com as normas da recta razão e da Fé.
a educação moral e religiosa da juventude, removendo as
causas públicas que lhe sejam contrárias...
Além disso o Estado pode exigir e por isso procu
rar que todos os cidadãos tenham o necessário dos pró
prios deveres cívicos e nacionais, e um certo grau de cul
tura intelectual, moral e física, que, dadas as condições
dos nossos tempos, seja verdadeiramente reclamada pelo
bem comum.
Todavia, é claro que, em todos estes modos de pro
mover a educação e instrução pública e privada, o Es
tado, além de observar a justiça distributiva, deve tam
bém respeitar os direitos congênitos da Igreja e da famí
lia sobre a educação cristã.
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Portanto, c injusto e ilícito todo o monopólio edu
cativo ou escolástico que, física ou moralmente, obrigue
as famílias a frequentar as escolas do Estado, contra as
obrigações da consciência cristã ou mesmo contra as suas
legítimas preferências».
Supomos que o nosso arguente ficou bem esclare
cido acerca do assunto em geral, e no tocante aos Es
tados Unidos em particular.
De muito proveito lhe seria ler toda a «Encíclica de
Pio XI sobre a educação da juventude», datada de 31
de Dezembro de 1929, da qual extractámos os parágra
fos precedentes.
é admirável por sua precisão e clareza, e abrange
inteiramente o assunto.

X X X IV

A INQUISIÇÃO. NÃO É PARTE ESSEN
CIAL DA CONSTITUIÇÃO DA IGREJA.
A INQUISIÇÃO ESPANHOLA.
Não estão os católicos obrigados a defender a
«Inquisição», com todas as suas crueldades e in
justiças, como parte essencial da constituição da
Igreja? Foram os inquisidores infalíveis? Se o Papa
a restabelecesse de novo e urgisse pelo cumpri
mento de suas leis, estariam os católicos obrigados
a obedecer?

«Os católicos, — escreve o P. Keating —, não se
propõem defender o tribunal da «Inquisição^ em todos
os pormenores de sua actividade.
Ele mostra-nos as características da administração
da justiça naqueles rudes tempos, embora geralmente por
forma mais suave.
Não se nega que os seus processos, perãnte a men
talidade moderna, tenham sido maus; que, tal-qualmente nos tribunais civis, se tenham cometido abusos, feito
sofrer inocentes; que, por vezes, se tenham servido dele
para satisfazer ambições e vinganças pessoais; que os in
quisidores estivessem sempre acima de toda a suspeita;
que as penas impostas não fossem alguma vez arbitra
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rias, injustas, cruéis, e sem estarem os factos primeiro
bem provados; daqui, porém, não se deve, nem pode,
inferir que a instituição não fosse sancionada pelas cir
cunstâncias e mentalidade da época.
A aplicação de penas físicas, por ofensas espirituais;
o emprego de torturas, para arrancar a confissão de cul
pas; os defeitos dos métodos legais; o rigor das senten
ças, que caracterizavam o tribunal, não se lhe devem atri
buir como a tribunal católico, mas como a tribunal me
dieval.
Não há nada na história da «Inquisição» que anule
os títulos da Igreja a ser a verdadeira Igreja de Cristo.
O que Jesus Cristo garantiu à Sua Igreja, ao instituí-lA, foi que «as portas do inferno não prevaleceríam
contra Ela»; que «estaria com Ela até à consumação dos
séculos»; que seria sempre «guiada em seu ensino dog
mático e moral pelo Espírito Santo», e portanto, que Ela
não deixaria nunca extraviar-se o seu Rebanho para fal
sas pastagens.
Em suma: a Igreja é composta de homens e por
tanto, fora dos limites da divina promessa, está sujeita
a humanas fragilidades.
A história mostra que Ela não é imune de enganos
na ordem política, nem de erros na ordem econômica»
(Does the Catholic Church Persecute?, 21-22).
Blotzer escreve na «Catholic Encyclopedia»:
«É essencial notar que a Inquisição, quanto ao seu
estabelecimento e aos seus processos, não pertence à esfera do «credo», mas à esfera da «disciplina».
O ensino dogmático da Igreja não é afectado pela
«Inquisição», quer ela seja justificada em seu escopo e
sábia em seus métodos, quer seja extrema em suas prá
ticas» (VIII, 36).
Vacandard diz: «Ainda que a Igreja denunciasse a
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«Inquisição», em nada comprometería a sua divina autoridade.
A sua missão sobre a terra é transmitir de geração
em geração o depósito das verdades reveladas, necessá
rias à salvação dos homens*
Se Ela, para salvaguardar fielmente o seu tesouro,
emprega meios numa época que logo a seguir denunc;a
noutra, isto só prova que, em assuntos de mera discipli
na, procura adaptar-se ao ambiente, idéias, usos e costu
mes, do tempo em que vive*
Mas então toma todas as precauções necessárias pa
ra que os homens não considerem a sua atitude infalível
e como norma de eterna e absoluta justiça*
Ela à boa mente admite que alguma vez se pode
enganar na escolha dos meios de governo» (The Inquisition, 255)*
O homem desapaixonado, culto e razoável, não de
ve ajuizar dos séculos XII e XIII pela mentalidade do
século XX*
Na idade-média os povos olhavam para a heresia
com o mesmo horror com que os meridionais olham pa
ra os crimes que se cometem contra as mulheres.
Em Suessião, Orleães e Colônia o povo no século XI
queimava o herege na fogueira, como o povo no Tenessi
e no Alabama no século X X chacina o preto por ter rou
bado.
O imparcial anti-católico Lea admite-o. Escreve:
<<A prática de queimar o herege não foi criada por
lei positiva; brotou geral e espontaneamente; e o legis
lador, ao adóptá-la, não fez mais que reconhecer o cos
tume popular» (A History of the Inquisition, 1. 222).
O facto de o poder civil chamar a Igreja para repri
mir a rebelião contra o seu ensino, prova concludente
mente que os homens daquele tempo consideravam nc-
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cessário o ensino da Igreja, para o bem-estar da socie
dade.
Alguns acatólicos de hoje mal o podem compreen
der, porque para eles a religião não passa de uma ques
tão opinativa e de conveniência. Têm para si que o ho
mem é tão livre em escolher a religião mais do seu agra
do, como o feitio da roupa que veste e 0 partido político
em que milita.
Deixaram de considerar as verdades religiosas como
coisa objectiva; deixaram de crer na Divina Revelação.
Deve também ter-se presente que a heresia na idade-média andava geralmente aliada com alguma seita
anti-social que, como o moderno anarquismo e bolchevismo, ameaçava a existência do Estado.
Os cátaros do século XIII não negavam somente a
autoridade da Igreja, a supremacia do Papa e a divina
instituição dos Sacramentos; mas rejeitavam o juramento
de fidelidade; condenavam o Matrimônio,' como imoral,
e advogavam o suicídio, como supremo dever dos «per
feitos».
A sua absoluta rejeição do «juramento de fidelida
de» era calculada: visava a terminar com a obediência
dos povos aos seus respectivos senhores feudais.
A sua oposição às contribuições e à guerra era em
extremo anti-patriótica.
As suas idéias sobre o Matrimônio e o suicídio, <»
vingarem, destruiríam a raça humana (Vacandard: The
Inquisition, 68-104).
Pela natureza das coisas, portanto, os interesses da
Igreja identificavam-se com os do Estado.
Se deduzíssemos os anarquistas e criminosos do nú
mero total dos queimados e encarcerados, o número dos
«hereges» condenados ficaria muito reduzido.
Muitos acatólicos pensam que, se a Igreja pudesse,
ainda restabelecería o tribunal da «Inquisição».
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É que esquecem, ou ignoram, que a maioria dos teó
logos modernos, embora reconheça à Igreja o poder coer
citivo nos dois foros, interno e externo, todavia o res
tringe a penas de ordem moral*
Citemos apenas alguns: Vacandard (The Inquxsu
tion, 250), Vermeersch (Tolerance, 74), Cardeal Soglia
(Instit. Juns.Pub. E c c l e s 1, 170) e Keating (Does the
Church Persecute? 28)*
Keating escreve:
«Absolutamente falando, a Igreja tem poder para se
opor pela força ao abuso das liberdades que se têm de
senvolvido na civilização que ela inspirou, e que tão que
ridas são à nossa idade,
Mas não está no seu espírito intervir no que esteja
bem ordenado pelos Estados, contrariando-o com suas
leis, como quem quer destruir a sociedade.
Ela é uma associação de voluntários.
Seus membros são conquistados e mantidos pela
evidência da verdade e pelo poder da graça» (Obr. cit.

30Não se deve à Reforma protestante o não se
rem ainda hoje os homens torturados, encarcerados
e condenados à morte pelo crime de heresia?

De modo algum.
Os caudilhos da Reforma, na Inglaterra, como no
Continente, não fizeram questão em seguir nas pisadas
da intolerância medieval.
Hamack diz de Lutero: ((Saudar Lutero como ho
mem de novos tempos, criador do espírito moderno e he
rói da civilização, é ver as coisas por um só prisma, e em
penhar-se por desfigurar os factos» (Lehrbuch der Dog*
mengsch, 3, 810).
Na Saxónia, os católicos e os zuinglianos, que se
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não conformavam com a doutrina de Lutero, eram exila
dos; e os anabaptistas, embora não ensinassem aberta
mente doutrinas sediciosas, eram condenados à morte
(Grisar: Luthero, 5, 592)*
Melanchthon aprovava numa carta a Calvino, escri
ta em 1554. o ter mandado queimar vivo o espanhol
Miguel Servet, dizendo:
«Eu estou inteiramente convosco, quanto a essa sen
tença; e declaro que os vossos juizes procederam com
sabedoria e justiça, condenando à morte aqtiele blasfe
mo» (Grisar: Obr. cit., 3, 358).
Calvino condenou à morte na fogueira Miguel Ser
vet, por negar a Trindade e ter escrito um livro a de
fender a sua falsa doutrina.
Em 1533 escrevia Farei a Calvino: «Há quem não
queira que se persigam os hereges.
Mas, se o Papa condena os fiéis (os huguenotes)
pelo crime de heresia, é absurdo concluir que não de
vemos condenar à morte os hereges, para fortalecer os
fiéis».
E Teodoro de Bessa em 1554:
«Que crime pode haver maior e mais detestável que
a heresia, que menospreza a palavra de Deus e a disci
plina eclesiástica?
Magistrados cristãos, cumpri o vosso dever para
com Deus!
Ele empunhou-vos a espada, para que defendais a
honra de Sua Majestade.
Feri, com valentia, esses monstros disfarçados em
homens!» (Vacandard: The Inquisition, 222-224).
A história das leis penais da Inglaterra e da Irlanda,
sob Henrique VIU, Isabel, Eduardo VI, Tiago I, Car
los I, Comwell, Carlos II e Guilherme III, é uma histó
ria de multas, prisões, desterros, torturas e penas de mor
te, por praticar a fé católica (D ’Alton: The History of
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Ireland, II; Amherst: Catholic Emanápation; Birt: The
Elizabethan Settlement; Gasquet: Henry VIII and the
English Monasteries; Gerard: Catholics Under James 1;
Lingard: History of England, 5-7; Moran: The Persel
cution of Irish Catholics; Murphy: Cromwell %n Ireland;
0 'Connor: Elizabethan Ireland, D., April, 1929).

Lecky, depois de afirmar que «a Antiga Igreja re
pousava sobre o princípio de autoridade e que se defen
dia contra qualquer agressão e inovação», acrescenta:
«Mas, que diremos de uma igreja que ainda ontem
era nada, e que hoje ainda não pode apresentar serviços
em favor da humanidade, de uma igreja engendrada pe
las intrigas de uma corte corrupta, e que todavia ousa
suprimir à força o culto que as multidões julgavam ne
cessário para sua eterna salvação, e move guerra de mor
te aos que apenas lhe pedem lhes seja permitido praticar
a religião de seus pais?» (History of Rationalism in Eu*
ropef 2, 19).
Semelhante a este é o testemunho de Hallam. Es
creve:
«A perseguição religiosa, em todos os seus graus,
era aceita em princípio e posta em prática por todas as
igrejas heterodoxas, protestantes, no século XVI.
Não se compadecia com a soberania dos príncipes
permitir religião que não fosse a própria, nem se compa
decia com o seu dever tolerar alguma que não fosse ver
dadeira...
A perseguição implacável era o pecado original das
igrejas reformadas.
Foi ela que começou a esfriar o zelo dos homens
honestos por sua causa, e na proporção em que ia au
mentando» (L iterature of Europe, 2, o 2).
Lorde Acton, inimigo da intolerância, onde quer
que ela se encontrasse, ao falar da intolerância dos aca
tólicos e dos católicos, apresenta este contraste.
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«O Protestantismo considera a intolerância como um
preceito imperativo e como parte da sua ^doutrina, e só
admite a tolerância forçado pelas circunstâncias...
A Igreja Católica tem como princípio a liberdade,
que é o seu ideal e a sua lei, e só é intolerante, quando
externas circunstâncias a constrangem a defender-se e a
defender a verdade» (The History of Reedom, 187).

Não foi a Inquisição ‘espanhola uma das insti
tuições mais cruéis que a história regista? Não se
valeram os Papas de sua autoridade, para urgir da
Católica Espanha que reprimisse e punisse a here
sia?
A inumanidade não é especial prerrogativa da Ca
tólica Espanha; foi sim característica da cruel «Inquisi
ção luterana» na Saxónia, da «Inquisição genebrino-calvinista» na Suíça, e da «Inquisição inglesa» de Isabel,
Tiago il e Cromwell.
A 1 de Novembro de 1478, o Papa Sisto IV auto
rizou os Reis católicos, Fernando e Isabel, a estabelecer
a «Inquisição» em Espanha.
Foi, a princípio, dirigida contra os judeus pseudo-convertidos que, depois de um motim popular que in
tentava punir as suas desmedidas usuras e extorsões, na
alternativa de «baptismo» ou «morte», tinham optado
pelo baptismo, mas sem intenção de viver cristãmente.
Como escreve Hefele:
«Eles eram uma ameaça, não só para a fé cristã, mas
também para a nacionalidade espanhola.
Tinham artes de se insinuar, conseguindo assim
cargos de importância no mundo eclesiástico e no mun
do civil; no eclesiástico, chegando a ser Bispos; no civil,
possuindo dignidades e altos cargos no reino, e casando
com as famílias mais nobres e influentes.
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Encaminhavam hábil e gradualmente esta3 vanta
gens e sua extraordinária riqueza a subjugar os espa
nhóis e a levá-los a favorecer a causa dos judeus em ge
ral e a trocar a sua fé pelo judaísmo» (Ximenes, 277).
O sucesso das armas espanholas na guerra contra os
mouros (1480-1492), a tomada de Granada em 1492^
que pôs termo ao domínio árabe em Espanha, teve co
mo resultado na ordem religiosa converter-se nominalmente um sem-número de mouros, com a mira de pode
rem continuar o saque às vantagens temporais.
Este número de pseudo-convertidos mouros era um
tal factor de desunião nacional, que os Monarcas espa
nhóis se viram coagidos a combatê-los, tal-qualmente
século seguinte os Reis franceses aos huguenotes; e em
1861 o Presidente Lincoln, na América do Norte, os se
paratistas.
Mais tarde, Filipe II (1556-1598) valeu-se da In
quisição» para evitar que o Protestantismo entrasse em
Espanha e viesse a desunir o Reino, como sucedia nos
demais países infestados pela heresia.
Não se nega que os Monarcas espanhóis se vales
sem, uma ou outra vez, do perigo dos judeus e mouros
falsamente convertidos, como pretexto para perseguir al
gum poderoso inimigo da Coroa, confiscando arbitráriamente capitais e propriedades a cidadãos inocentes, para
acudir ao vazio erário público.
Também se admite que alguns «inquisidores ^ eram
meros instrumentos nas mãos do Rei, como lamenta o
«Breve de Sisto IV, datado de 29 de janeiro de 1482 .
e que menciona ainda outros factos igualmente lamen
táveis, como o encarceramento sem processo, aplicação
de cruéis torturas e confiscações injustas de bens, com
atropelo de todas as leis da justiça (Pastor: History of
the Popes, 4, 400).
As leis drásticas oferecem sempre pretexto e ensejo
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aos políticos sem consciência para roubos, assassinatos,
ilegalidades e violências...
O antigo modo de ver a «Inquisição», consideran
do-a como um simples tribunal civil, foi popularizado
em França por De Maistre (Lettre à un Gentilhomme
Russe), Gams (Zur Gesch. der Span. Staatsinquisiton),
Hergenrother (The Church and State) e pelo historia
dor protestante Von Ranke (Fursten und Volker); mas
a maioria dos sábios católicos de hoje diz com Pastor
que «era um tribunal misto, mas primàriamente uma
instituição eclesiástica» (History of Popes, 4, 402; Cfr.
Balmes, Prat, Orti y Lara, Grisar, Bauer, Kraus, Funk,
Bruck e Marin).
O facto de o condenado ser sempre entregue ao po
der secular para ser punido, prova a exactidão desta
teoria.
Na verdade, a «Inquisição espanhola», como as de
mais, era um tribunal misto.
Como o delito principal em que intervinha era a he
resia, o processo estava especialmente a cargo da auto
ridade eclesiástica.
A aplicação da pena, ao cuidado da autoridade civil.
Uma e outra eram eleitas pelo Rei: a civil, por au
toridade própria; a eclesiástica, como Delegado da San
ta Sé.
Caso raro, certamente, na história da Igreja, mas
que prova à evidência as óptimas relações que então ha
via entre a Igreja e o Estado.
Menendez y Pelayo referindo-se a quatro ou cinco
«autos de fé», verificados em Sevilha e Valhadolid, diz
em seu prólogo dos «Heterodoxos»:
«A ponderada efusão de sangue foi muito menor
que a que em nossos dias emprega qualquer governo «liera » e tolerante para castigar ou reprimir uma conspiraçao militar ou um motim popular».
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Há católicos que, nio obstante simpatizarem com os
Reis de Espanha, quanto aos seus desejos de "tiKhdf
política e ao seu ódio à heresia, atacam, todavia, com não
menos veemência que os acatólicos, as crueldades e in
justiças da «Inquisição espanhola».
Para serem justos, nio deviam ver o século X V
com microscópios do século X X ...
— Não fechamos a resposta a esta pergunta sem
traduzir e extractar para aqui uma «nota» que vem to
»Christus», a páginas 114 9 , e que resume este tio cri
ticado assunto.
«A palavra inquisição designa pnmitivamente um
modo de proceder distinto de acusação e de denúncia.
Foi o Papa Gregório IX que fundou, por 12 3 1, 2
instituição comumente denominada «A Inquisição » Isto
é: confiou o conhecimento das causas de heresia, que de
si pertencem aos Bispos, a Comissários especiais, tomados
do clero regular, e quase sempre da Ordem de S. Do
mingos.
Os sucessores de Gregório IX recomendaram aos In
quisidores que se entendessem com os Bispos e se cercas
sem de conselheiros «bons e peritos». — «bom :m . periti» — , clérigos ou leigos.
O uso de torturas nos tribunais da Inquisição iot
autorizado por 'Inocêncio IV.
A pena mais grave contra os hereges no tempo de
Inocêncio III e do Concilio de LatTio, em 12 15 . consis
tia no exílio e confiscação de bens.
Depois, os costumes populares c a legislação de Fre
derico 11, em 1224, aprovada em Roma em 1231. intro
duziram a pena de fogo.
A «Inquisição», «tribunal eclesiástico», nunca con
denou ninguém directamente à morte.

Verificava o facto da heresia; declarava que nada
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mais tinha a fazer ao culpado; e abandonava-o ao «bra
ço secular».
As outras penas, como de cárcere, de fazer peregri
nações, trazer uma cruz sobre os vestidos, etc., as penas
menos duras e que eram as mais frequentes, — impunha-as directamente.
Seria compreender mal a «Inquisição», crer que as
diferentes penas, incluindo a de morte, eram aplicadas
a culpados em razão do particular caracter desta ou da
quela heresia: a verdade é que na idade-média toda a
heresia, como tal, era considerada anti-social e anárquica,
por ser uma revolta contra o poder espiritual, cujo reco
nhecimento como que dava direito a participar dos bens
da sociedade civil.
O espírito que criou a «Inquisição» pode resumir-se
totalmente nesta bela palavra de S. Bernardo: «Melius
est ut pereat unus, quam umtãs»: «Antes pereça um, do
que a unidade» (Epíst. 102).
Afinal é o princípio que dominou, e continua a do
minar, — sive bene, sive male — , nesta «Guerra mun
dial»... (P. R.). •

XXXV

NECESSIDADE DE PERTENCER À IGREJA
CATÓLICA. O PRINCÍPIO «FORA DA
IGREJA NÃO HÁ SALVAÇÃO». OS IN
FIÉIS PODEM SALVAR-SE?
Quando afirmais que «Fora da Igreja não Há
salvação», quereis dizer que quem não for católico
s'e condena?
Não queremos dizer nada disso.
Cremos que a Igreja Católica é a única Sociedade
que Jesus Cristo instituiu para salvar todos os homens,
e que, portanto, é necessário pertencer-lhe para estar no
caminho da salvação.
É o pensamento de S. Cipriano, quando diz: ^Nin
guém pode ter Deus por Pai, se não tiver a Igreja por
Mãe» (De Un. Eccles, 6).
Mas, muitas almas, aparentemente fora da Igreja, es
tão, na realidade, aos olhos de Deus. dentro do seu seio.
Não estão unidas a ela de facto, mas estão em união
com ela por desejo.
A Igreja não cessa de repetir que ninguém se con
dena senão por sua própria culpa; que ninguém é res
ponsável diante de Deus por não cumprir um preceito
que invencivelmente ignora.
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Como pode Deus condenar um homem por não ter
entrado na Igreja de que nunca ouviu falar?
Pio IX expôs a doutrina católica com toda a clareza,
dizendo:
«Longe de nós limitar a infinita bondade e miseri
córdia de Deus; longe de nós querer esquadrinhar as
profundezas de seus juízos e conselhos, abismo que o
pensamento de nenhum homem pode explorar...
iDevemos crer, como artigo de fé, que fora da Igre
ja Apostólica Romana não há salvação; que ela é a ver
dadeira arca fora da qual se perecerá irremissivelmente
nas águas do dilúvio; mas devemos reconhecer também,
por outro lado, que ninguém é réu de pecado aos olhos
de Deus por viver, por ignorância invencível, fora da
verdadeira religião.
E quem presumirá matcar os limites desta ignorân
cia invencível, atenta a diversidade de caracteres, de po
vos, de países, de pensares e do mais?» (Aloc., 9 de
Dez., 1854).
E na «Encíclica» de 10 de Ag. de 1863 aos Car
deais, Arcebispos e Bispos:
«Todos aqueles que invoncivelmente ignorem a
nossa santa religião, mas observem com fidelidade a ’ci
natural e os preceitos graves por Deus gravados no cora
ção de todos os homens, estejam dispostos a obedecer ao
Senhor e vivam honestamente, podem, com o socorro da
luz e graça divinas, chegar à vida eterna; porque Deus,
que ve, perscruta e conhece os espíritos, os corações, os
pensamentos e os hábitos de todos os homens, não per'
mitirá, em sua bondade e clemência, que alguém seja
entregue ao suplício eterno sem haver cometido falta
grave.
Mas é preciso não esquecer também o dogma cato'co que «ninguém pode salvar-se fora da Igreja».
Acatólicos inteligentes têm reconhecido muitas ve
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zes a ilimitada caridade da Igreja Católica que não con
dena senão somente aqueles que livre e deliberadamente pecam contra a luz.
Mallock escreve:
«Não houve nunca religião que tanto empenho e es
forço fizesse no ensino de todos os seus dogmas como
a Igreja Romana; é, todavia» de justiça dizer-se que ela é
cheia de simpatia para com aqueles que os não podem
receber...
O bom e humilde de coração que a não conhece,
ou a rejeita de boa fét entrega-o à misericórdia de Deus.
cuja infinidade reconhece... _Os seus anátemas dirigem-se somente contra aqueles que fecham os olhos para a
não vert por isso mesmo que estão convencidos de que
ela é realmente a verdade.
Estes são condenados, não por a não veremT mas,
porque vendo-a realmente, continuam a fechar os olhos •
(Is Life Worth Living, ch. n , 283-285. Cfr. 'O Adventismo», cc. 3.°, 4.0, 5.° e 6.°, págs. 41-92. pelo P. J.
Rolim).

Não é ilógico convidar os protestantes a ir às
igrejas católicas, e proibir os católicos de ir às igre
jas protestantes?
Não há ilogismo em nossa atitude.
O católico, assistindo a actos religiosos em igreja
protestante, violaria os princípios católicos; o protestante,
porém, que assista a actos religiosos católicos não viola
princípio algum de sua religião.
O Protestantismo é uma religião essencialmente ba
seada no «livre-exame»; portanto o protestante é lógico,
quando busca a verdade. Quem não possui a verdade po
de, e deve, procurá-la.
Vistas as «divisões doutrinais» entre «seita» e «sei
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ta» protestantes» e a diversidade de pensares acerca de
um mesmo ponto de doutrina, o protestante nunca pode
estar seguro de pensar amanhã como pensa hoje,
Indo assistir a um acto religioso numa igreja católi
ca, bem pode ser que a graça de Deus o ilumine e tenha
a suprema dita de conhecer que a Igreja Católica é a
única verdadeira Igreja de Cristo.
O Catolicismo é uma religião essencialmente basea
da na palavra infalível de Deus.
O católico está, pois, logicamente na posse da ver
dade.
Ora, se já a possui, porque há-de ir procurá-la?
A sua fé não admite sequer possibilidade de dúvi
da; está firme na autoridade de Deus.
Jamais pode admitir que outra igreja, liberal ou or
todoxa, possa possuir a verdade.
— Um só Deus verdadeiro; um só Jesus Cristo, ver
dadeiro Filho de Deus; uma só fé, uma só doutrina, uma
só Igreja verdadeira.
Logo, todos outros deuses, todos outros cristos, to
das outras fés, todas outras doutrinas, todas outras igre
jas, são falsas (P. R.).
Um «ministro congregacionalista» perguntou-me
um dia:
— Que pode haver mais nobre que buscar a ver
dade?
— Possuí-la, — respondi-lhe.
O Papa Clemente XI condenou como herética a pro
posição de Quesnel: «Não se concede graça fora da
Igreja».
Ao contrário: assim como todos caíram em Adão,
assim todos foram reelevados à ordem sobrenatural por
Jesus Cristo, como ensina S. Paulo (Rm. 5, 18; Cfr. 1
c or. 15, 22).
Quer isto dizer: que a graça da Redenção de Jesus
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Cristo se dá a todos os homens, iluminando-lhes a inte
ligência, movendo-lhes a vontade, para que se volvam
para Deus como verdadeiro Fim último do seu ser.
Se correspondem à divina inspiração, recebem graça
santificante que lhes apaga o pecado original; e, se de
pois ofendem gravemente a Deus, a graça da perfeita
contrição.
iPortanto, o pagão não se salva por sua boa fé, mas
pela fé divina, isto é: pela aceitação explícita e implí
cita das verdades reveladas: aceitação explícita da exis
tência de Deus e de sua Providência remuneradora; aceu
tação implícita dos demais dogmas.
Crendo na Providência sobrenatural, crê implicita
mente em Jesus Cristo, único Mediador, porque aceita
todos os meios que Deus ordenou à salvação, e portanto
o principal: a morte de Jesus Cristo na cruz.
Fé, na actual economia da divina Providência, equi
vale a fé de Cristo e a fé em Cristo, porque é somente
em atenção aos infinitos méritos de Cristo que Deus con
cede aos homens o dom da fé juntamente com o da es
perança e o da caridade.
Esta questão foi tratada, em dois volumes, sob o
ponto de vista histórico e teológico, pelo P. Caperan.
A sua obra intitula-se: «Le Problème du Sdut des
lnfidèles».

XXXVI

CONVERSÕES. OBRIGAÇÕES DOS CON
VERTIDOS AO CATOLICISMO.
Que condições se requerem para entrar na Igre
ja Católica? O convertido que vem de outra reli
gião é rebaptizado e obrigado a fazer confissão
geral de toda a sua vida?
A Igreja Católica exige que todo o adulto, que pe
de a sua admisslo no seu grêmio, esteja sobrenatural
mente arrependido de seus pecados e creia firmemente
em tudo o que Jesus Cristo e Seus Apóstolos ensinaram,
como tem passado desde o princípio até nós, quer por
escrito, quer oralmente, e Ela o ensina.
Requer que o convertido estude diligentemente, sob
a direcção de um sacerdote, por um catecismo aprovado,
tudo o que, como católico, deve crer e praticar.
O catecismo é um breve sumário da doutrina dog
mática, moral e sacramental católica.
O convertido que vem de outra religião é convidado
a fazer o seguinte juramento sobre os Santos Evange
lhos, antes de ser baptizado.
«Com fé viva e com toda a sinceridade do meu co
ração, detesto e abjuro todos os erros, heresias e seitas,
opostas ao ensino da Santa Igreja Católica, Apostólica,
Romana.
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Ajudem-me Deus e estes Santos Evangelhos, que
toco com a minha mão, a fielmente o cumprir».
Se o convertido tem a certeza de ter sido validamente baptizado, basta que confesse os pecados mortais
que tenha cometido depois do baptismo.
Se não tem a certeza de ter sido vàlidamente bap
tizado, é baptizado condicionalmente, com estas palavras:
((Se não estás baptizado, eu te baptizo em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo».
Recebe o Sacramento da Penitência condicionalmente. Isto é: confessa os seus pecados, e o sacerdote absol
ve-o condicionalmente, como condicionalmente o baptizou, para que fique certo de que os seus pecados lhe fo
ram perdoados por um dos "dois Sacramentos.
O Baptismo, quando é válido, não se pode repetir,
porque é um dos Sacramentos que «imprimem caracter es
piritual indelével na alma», como definiu o Concilio Tridentino (Sess. VI, cân. 9).

Se eu, como luterano, jurei no dia da minha
confirmação morrer na igreja em que me baptizei,
posso quebrar o meu juramento e fazer-me católi
co? Eu creio que ã religião de meus pais basta pa
ra me salvar.
Logo que o sr. creia que a Igreja Católica é a
única verdadeira, fica desligado do juramento que fez de
boa fé na igreja luterana.
Um «juramento mau» é pecaminoso e sem efeito,
como foi o juramento de Herodes que motivou a morte
de S. João Baptista (Mt. 14, 7-10), ou o juramento de
permanecer conscientemente na heresia ou cisma.
— E porque é pecaminoso em si mesmo e nulo
quanto aos seus efeitos, não há obrigação de o cum prir,
há obrigação de o não cumprir (P. RO-

C A IX A D E P E R G U N T A S

444

Se os seus pais foram pobres, por que procura o sr.
ggf i*]co ou, ao menos, remediado?
Não se contenta com ser pobre como seus pais.
Assim, logo que o sr. se convença de que é pobre
em relação ao Evangelho, pois possui apenas uma parte
dele, deve, como homem de são juízo, melhorar a sua
condição espiritual, aceitando sem hesitação «as incom
preensíveis riquezas» (Efés. 3, 8) do único verdadeiro
Evangelho de Cristo.

São obrigados os que se convertem à Igreja Ca
tólica, em virtude da sua profissão de fé, a odiar
seus parentes e amigos que não forem católicos?
Não. São obrigados a detestar a heresia, que é a
rejeição da verdade de Deus; e a detestar o cisma, que
é o afastamento da única verdadeira Igreja de Cristo
(Mt. 7, 15; 12, 25; 18, 17; Rm. 16, 17; 1 Cor. 1, 10;
Gál. 1, 9; Efés. 4, 4; Hebr. 13, 7, 9 ); mas não são, nem
podem ser, obrigados a odiar ninguém.
O amor a todos os nossos irmãos, ao nosso próximo,
é uma das provas do nosso amor a Deus.
Chegou-se um escriba a Jesus e «perguntou-Lhe
qual era o primeiro de todos os Mandamentos.
Jesus respondeu-lhe:
Amarás 0 Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento,
e de todas as tuas forças. Este é o primeiro Mandamento.
E o segundo semelhante ao primeiro é: Amarás 0
teu próximo como a ti mesmo.
Nenhum Mandamento há que seja maior do que es
tes» (Mrc. 12, 28-31).
E S . João: «Se algum disser: Eu amo a Deus, e
aborrecer o seu irmão, é um mentiroso.

A CO N VER SÃO

445

Porque aquele que não ama o seu irmão a quem
vê, como pode amar a Deus, a quem não vê?
E nós temos este Mandamento: que, o que ama a
Deus, ame também o seu irmão» (I Jo. 4, 20-21).
Ao contrário, pois: o convertido deve amar os seus
parentes e amigos mais do que dantes, porque agora es
tá mais perto de Deus e do seu Cristo.
Deve pedir diariamente a Deus a sua conversão; ofe
recer por eles algumas missas e comunhões, para que
prestes vejam a luz, e lhes conceda a graça de 1 obedecer
à visão celestial» (Act. 26, 19).
E evidente que devemos acautelar-nos. não suceda
que, em vez de os converter a eles, eles nos desconvertam a nós.
Foi contra este perigo que N. Senhor nos preveniu,
dizendo: «Guardauvos dos falsos profetas•> (Mt. 7. 15).
S. Paulo acautelava os fiéis contra os hereges e cismáticos (I Cor. 1, 10; Rm. 16, 17).
O trato com os inimigos da Igreja, os ímpios, os he
reges e os cismáticos, quaisquer que sejam, é de fugir,
sobretudo quando se não está preparado para rebater os
seus argumentos, por isso que é perigoso.
— Quanto ao mais, o lema foi há muito, há milê
nio e meio, traçado por Santo Agostinho: Diligite homines, interficite errores»: Amai os homens e detesu: os
seus erros» (P. R.).

Eu estou convencido de que a Igreja Católica
é a única verdadeira; mas minha mãe. — boa e
sincera protestante — , dix-me que, no dia em que
eu me fizer católico, morre de desgosto. Estou eu,
todavia, obrigado a fazer-me católico?
Sem a mínima dúvida.
^
A doutrina cristã ensina que ninguém deve eMta‘
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um momento em entrar no grêmio da Igreja^ Católica,
desde que esteja convencido de que ela é a única verdadeira.
Estar em falsa consciência é arriscar a salvação
eterna.
Jesus Cristo diz claramente: uTodo aquele que me
confessar diante dos homens, também eu o confessarei
diante de meu Pai que está nos céus; e o que me negar
diante dos homens também o negarei diante de meu Pai
que está nos céus» (Mt. io, 32-33).
E Jesus Cristo sabia muito bem que o convertido
encontraria muitas vezes a oposição de seus parentes e
amigos, ao pretender entrar na sua verdadeira Igreja; por
isso, talvez, disse clara e categoricamente: «Eu vim se
parar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe...
0 que ama 0 pai, ou a mãe, mais do que a mim,
não é digno de mim» (Mt. 10, 35, 37).
O quarto Mandamento «Honra teu pai e tua mãe»
não pode exigir se obedeça aos pais, quando mandam
alguma coisa contrária à lei de Deus.
Assim, disse S. Pedro ao Sinédrio judaico, ao mais
alto tribunal do seu país: «Importa mais obedecer a Deus,
do que aos homens» (Act. 5, 29).
— Na hipótese, o Mandamento então é: não obe
decer, ou desobedecer (P. R.).
Os filhos não estão obrigados a obedecer a seus pais.
quando se trata de casamento, de entrar na vida religio
sa ou, muito menos, de seguir os ditames da própria
consciência, abraçando a verdadeira fé.

X X X V II

OS MANDAMENTOS DA IGREJA. DIAS-SANTOS. JEJUM E ABSTINÊNCIA A
QUARESMA. COMUNHÃO PASCAL MA
NUTENÇÃO DA IGREJA E DO PÁROCO.
Por que põe a Igreja Católica os seus Mandamentas a par dos Mandamentos do Sinai?
Não põe. É engano.
O perjúrio, a calúnia, etc., são sempre proibidos pela
lei de Deus; e as obrigações impostas pela Igreja, como
a do «jejum» e a da «abstinência», de «ouvir Missa ,
não obrigam os velhos, nem os doentes, impossibilita
dos, etc.
Como Representante divina de Jesus Cristo, a Igreja
Católica reclama o direito de fazer leis que salvaguar
dem a fé, como a proibição da Maçonana e de outras
sociedades secretas; que promovam a devoção e piedade
dos fiéis, como as leis respeitantes à assistência aos actos do culto, ao jejum e à abstinência.
Como divina Guardiã e Intérprete da divina Reve
lação, dá naturalmente às suas leis a mais alta sanção
possível de obrigarem em consciência sob pecado, a im
de em verdade se desempenhar do seu múnus divino.
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As suas leis cessam de obrigar, logo que alguém
tem motivo grave que o dispense de as cumprir.

Por que exige a Igreja Católica que as mu
lheres na igreja tenham a cabeça coberta com véu
ou chapéu?
Porque é um costume apostólico, como sabemos pe
la Epístola de S. Paulo aos Coríntios (I Cor. n , 3-16).
O Apóstolo repreende energicamente as mulheres
de Corinto, que ousavam ir à igreja de cabeça desco
berta, acusando-as de prosápia e arrogância impróprias
do seu sexo.
Porque a mulher, por sua mesma natureza e pela lei
de Deus, está sujeita ao seu marido e que o uso do véu
era um dos sinais de sua dependência.
«O homem é a cabeça da mulher»; a mulher é a
glória do homem»; «a mulher foi criada para o homem»
(Ibidem, vv. 3, 7, 9).
A mulher que ora na igreja de cabeça descoberta,
ofende os anjos (Ibid., v. 10 ); equivale a ter a cabeça
barbeada (Ibid., v. 5), costume exclusivo dos escravos na
Grécia, e das dançarinas e cortezãs em Roma.
Depois de se ter alongado sobre esta matéria, fina
liza, dizendo: «Se alguém, porém, quiser ser contencio'
so, nós não temos tal costume, nem a Igreja de Deus»
(Ibid. v. 16).
Isto é: se algum de vós não puder seguir o meu
subtil raciocínio, bastar-lhe-á ir por todas as igrejas e
vera que em todas assim se pratica.

'Não
guardar,
assim a
por isso

mandava a Igreja Católica na idade-média
pelo menos, 50 Dias-Santos, fomentando
preguiça entre o povo? Não repreendeu
S. Paulo os Gaiatas dizendo: «Observais
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os dias, ie os meses e os tempos e os anos» (GáL
4, 10)?
É verdade que, na idade-média, na Hungna os Dias
Santos chegavam a 40 e na França a 50; mas os Bispos
propunham-se com estes dias festivos aliviar os pobres
em seus trabalhos pesados e dar-lhes tempo para se re
crearem e praticarem a religião.
Logo que começaram a chegar a Roma queixas so
bre queixas de tanto dia santo, os Papas reduziram no
tavelmente o seu número, até que, por ocasião da «Con
cordata com a França», ficaram somente em 4: Natal.
Ascensão, Assunção e Todos os Santos.
Actualmente são 10: Natalt Circuncisão, Epifania,
Ascensão, Corpo de Cristo, Imaculada Conceição, Assun
ção de Nossa Senhora, S. José, S. Pedro e S. Paulo e To
dos os Santos (C. 1247, 1).
Urbano VIII escreve na sua Bula «Utnversa»;
«Um número excessivo de Dias Santos origina nbieza entre os cristãos.
'Mais ainda: os pobres lamentam-se de que com
tantos Dias Santos não ganham o suficiente para man
ter-se.
Outros entregam-se nesses dias à ociosidade, que é
mãe de todos os vícios.
As festas instituíram-se para facilitar a salvação eter
na; muitos, porém, entregam-se nelas a prazeres mun
danos e perniciosos, convertendo-as em ocasião de peca
do e de condenação».
S. Paulo não condenou a observância dos Dias San
tos e festas recomendadas, como: o ((Sábado» (Êxod.
20, 10), a «Lua Nova» (I Paral. 23, 31), a «PáscoaÊxod. 12, 6), os «Tabernáculos» (Lev. 23, 34), o «Jubileu» c «Ano Sabático» (Êxod. 23. n: Lev. 27); mas
15
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condenou os judaizantes, que insistiam em que os cris
tãos deviam observar as absoletas leis judaicas.•
Diz: «Como tornais outra vez aos rudimentos fra
cos e pobres, aos quais quereis de novo servir? (Gál.
4. 9>Que diferença há entre a Páscoa judaica e a
Páscoa cristã? Por que se não celebra a Páscoa sem
pre no mesmo dia cada ano?
A «Páscoa judaica» comemorava a saída dos hebreus do Egipto, sob a direcção de Moisés.
Celebrava-se no dia 14 de Nisan, e portanto caia
no ano seguinte no dia da semana seguinte ao do ano
anterior.
A «Páscoa cristã» comemora a Ressurreição de Je
sus Cristo, desde o tempo dos Apóstolos, e cai sempre
ao Domingo (Euseb. Hist. Ecles., 5, 23).
O Concilio' de Niceia decretou que este Domingo
fosse o que seguisse ao dia 14 da «lua pascoal», isto é:
a «lua», cujo dia 14 seguisse ao equinócio da primavera.
Segundo esta regra, o Domingo de 'Páscoa é sem
pre o primeiro Domingo depois do dia 14 da «lua» que
segue a 21 de Março.
Assim, o Domingo de Páscoa nunca pode cair antes
de 22 de Março, nem depois de 25 de Abril.
Quantas vezes estão os católicos obrigados a
confessar-se?
Os católicos estão obrigados a confessar todos os
seus pecados ao menos uma vez cada ano, logo que che
guem à idade de discrição, que ocorre, geralmente, aí
7 anos (Cãn. 906).
Esta lei data do Concilio de Latrão (1215) e foi
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confirmada pelo Concilio de Trento (5ess. 14, cãn. 8),
que denunciou expressamente os Reformadores, que assinam caluniosamente a origem do Sacramento da Peni
tência ao século XIII (Ibid., cap. 5).
Quantas vezes estão os católicos obrigados a
comungar?
Os católicos estão obrigados a receber a Sagrada
Eucaristia ao menos uma vez no ano, durante o Tempo
Pascal, isto é: de Domingo de Ramos até Domingo da
Pascoela.
Por especial permissão, o preceito da confissão e
comunhão cumpre-se, geralmente, de Quarta-Feira de
Cinzas até ao Domingo da Santíssima Trindade.
Quem não se confessar e comungar dentro deste pe
ríodo de tempo, nem por isso fica dispensado de o fazer
noutra ocasião. O duplo Mandamento persiste.
Que se enfende por Quaresma?
No princípio, a Igreja preparava-se para celebrar a
Páscoa, jejuando Sexta-Feira Santa e Sábado Santo.
Os 40 dias da Quaresma foram introduzidos pela
Igreja, segundo S. Leão Magno e Santo Agostinho, para
que os fiéis durante este longo retiro anual comemoras
sem solenemente a Paixão e Morte de Jesus Cristo, nosso
divino Redentor.
O serem 40 dias foi certamente sugerido pelo jejum
de Moisés (Êxod. 24, 28) e Elias (3 Reis, 19, 8) e es
pecialmente de Jesus Cristo (Mt. 4: Cfr. Mt. 9, 14-15),
no deserto, antes de dar começo à Sua vida pública. ^
A Quaresma foi mencionada a primeira vez no <.1none quinto do Concilio de Niceia em 325 e nas ><Cartas Festivais» de Santo Atanásio, por exemplo, na carta
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ao Bispo Serapião de Thmuis, datada de Roma, em 341.

Na Igreja primitiva o «jejum» era rigorosíssimo: comia-se uma só vez ao dia; aí pelas 4 horas da tarde.
O clero e o povo de Roma reuniam-se para as Colectas e Estações. Iam processionalmente às «Igrejas Es
tacionais»; em seguida ouviam a Missa do Papa e co
mungavam.
Durante a Quaresma os penitentes faziam penitên
cia pública até Quinta-Feira Santa, em que o Bispo os
reconciliava com a Igreja.
•Instruíam-se durante ela os catecúmenos, que eram
baptizados no Sábado Santo.
A Liturgia da Quaresma, compilada entre os anos
461 e 596, mostra em cada uma de suas páginas o mui
to que sofreram então os cristãos de Roma.

Durante este período de tempo Roma era repeti
das vezes assediada e saqueada pelos Vândalos, Godos,
Hunos e Lombardos; e frequentemente visitada por
inundações, fome e peste.
Os apelos para a misericórdia de Deus, para o per
dão dos pecados, para a libertação das provações e so
frimentos, que encontramos muitas vezes na «Liturgia
da Quaresma», partiram do coração dos Bispos e Sa
cerdotes, extremamente acrisolado pelo fogo da tribulação.
O «Livro oficial das orações da Igreja Católica», o
«Missal Romano», devia andar nas mãos de todo o ver
dadeiro católico durante o tempo quaresmal.
Que entendem jos católicos por Quatro-Têmporas?
Entendem as «quartas, sextas e sábados» de uma
semana em que a Igreja Católica manda abster-se de
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carne e jejuar no princípio de cada uma das quatro estações do ano*
A palavra é derivada do latim: «Quatuor Tempora»: «Quatro tempos», e «quatro tempos», porque esta
«abstinência» e «jejum» ocorrem quatro vezes no ano,
no princípio de cada uma das estações, como fica dito.
Ainda que a origem desta prática cristã seja incerta, crê-se, geralmente, que foi instituída no século V,
para opor aos costumes pagãos de então.
Os romanos faziam certas «cerimônias religiosas»
no princípio das sementeiras e das colheitas, para im
plorar o auxílio dos deuses: em Junho, para que a co
lheita fosse boa; em Setembro, para que a vindima fos
se abundante; em Dezembro, para que a sementeira
viesse a ser compensadora.
Quem primeiro mencionou as «Quatro Têmporas»
foi o Papa S. Gregório Magno (440-461), declarando
que eram de origem Apostólica; não conhecemos, po
rém, nenhuma prova desta asserção.
'Data deste tempo o costume de ordenar os cléri
gos nestes dias.
Eram também «dias de ordenações oficiais» o «sá
bado» anterior ao Domingo da Paixão e o «Sábado
Santo».
Por que não comem os católicos carne à sexta-feira? Não disse Jesus Cristo: «Não é o que en
tra pela boca o que faz imundo o homem»? (Mt.
15, 11). E não diz S. Paulo que «abster-se de car
n e ^ doutrina dos demônios» (I Tim. 4, 1-3)? E:
«De tudo o que S;e vende na praça comei, sem per
guntar nada, por causa da consciência» (1 Cor. 10,
25 ) ?
A Igreja Católica manda aos seus filhos que se
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abstenham de carne à sexta-feira em honra da Paixão
e Morte do Senhor, que ocorreu neste dia.
Esta lei é já mencionada pela aDoutrina dos Doze
Apóstolos» (Cap. 8), Tertuliano (De Jejunio, 14) e Cle
mente de Alexandria (Strom., 6, 75)
O mero comer carne não é pecaminoso, «porque
toda a criatura de Deus é boa, e não é para desprezar
nada do que se participa com acção de graças» (I Tim.

4, 4); porém, comer carne contra a lei da Igreia de
Deus é pecado grave de desobediência à Sociedade di
vina, que o prescreve para nosso bem espiritual.
Santo Agostinho diz que a abstinência «purifica
a alma, eleva o pensamento e subordina a carne ao
espírito» (De Orat. et Jejun., Ser. 230).
Demais, é pecaminoso abster-se de carne, por crer
que a carne é má em si mesma, como os antigos gnósticos (I Tim. 4, 3); ou por temor de alguma vez comer
a própria avó, como os Brâmanes.
No aduzido texto de S. Mateus (Mt. 15, 11) Jesus
Cristo repreende os judeus que se preocupavam apenas
com' as observâncias exteriores da Lei, dizendo-lhes:
<(Limpais o que está por fora do copo e do prato; e
por dentro estais cheios de rapinas e imundícies» (Mt.

23, 25).
A malícia do pecado está na corrupção do cora
ção e na desobediência da vontade (Mt. 15, 19).
Boa parte da carne que se vendia nos mercados
de Corinto vinha dos sacrifícios pagãos.
Se, comendo dela, se dava escândalo áos judeus ou
aos pagãos, S. Paulo ordenava aos cristãos que a não
comessem, por estas palavras: «E se algum disser: Isto
f°i sacrificado aos ídolos; não o comais, em atenção da'
quele que o advertiu, e por causa da consciência; e dú
go a consciência, não a tua, mas a do outro» (I Cor.

10, 28-29).

m an d am en to s

da

ig r e ja
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Para que serve o jejum? A Igreja Católica coo»
as suas leis do jejum não pede de mais ã naturexa
humana. Que diferença há entre abstinência
jejum?

e

A ((abstinência» c a privação de carne em certos
dias prescritos; o «jejum» consiste em tomar uma
refeição completa por dia. Pode-se. todavia, tomar 2
onças de pão com uma chávena de café ou chá pela ma
nhã; e uma pequena refeição, que não exceda 8 onças,
à noite.
Os cristãos primitivos, seguindo o costume dos judeust só comiam uma vez ao dia. à tardinha; mas depressa se viu que este jejum, tão rigoroso, era supe
rior às forças da maioria. Foi por isso que a Igreja o
modificout acomodando-o às condições modernas.
A «lei do jejum» só obriga dos 21 anos até aos
60; e os quet em consciência, não podem, estão dispen
sados.
O jejum é frequentemente recomendado no Antigo
e Novo Testamento.
Na Lei Antiga temos o exemplo de Moisés (£xod.
34, 128; Deut. 9, 9, 18). de David (Reis, 12. 16), de
Elias (3 Reis, 19. 8) e do povo judeu, em geral (2 Par.
20, 3; I Esdr. 8, 21; 2 Edr. 9» 1; Esther. 4. 16; Joet
2, 15)*
Na Lei Nova temos o exemplo do Bapusta (Mt.
3, 4), do próprio Jesus Cristo (Mt. 4. 2) e dos Após
tolos (Act. 13, 3; M» 22).
O mero jejum em si mesmo nao e agradavei a
(Deus (Lc. 18, 12); mas sim, quando jejuamos em obe
diência à Igreja de Cristo; por abnegação; para umur
Jesus Cristo (Mt. 4. * Lc- 9» ^
ter 0 corP° em
sujeição (I Cor. 9» *7? GaL *>. -M> * PreP "* r a «a***
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alma para receber a graça do Espírito Santo (Act. 13,
2-3).
Santo Ambrósio chama ao jejum «morte do pe
cado, raiz da graça e cimento da castidade» (De Elia et
fejunto, cap. 3, 2).
Com quanto dirtlíeiro está cada católico obri
gado a concorrer para a sua Igreja e para o seu
Pároco?
A obrigação de manter o Pároco é uma obrigação
grave, imposta pelas duas Leis: Antiga e Nova.
S.
Paulo escreve: «Não sabeis que os que trabü'
lham no santuário comem do que é do santuário, e que
os que servem ao altar participam justamente do altar?
Por este modo ordenou também o Senhor aos que
pregam o Evangelho, que vivessem do Evangelho»
(1 Cor. 9, 13-14).

Nos países em que os Governos não pagam aos
sacerdotes, estes vivem exclusivamente das esmolas dos
fiéis e é com elas que se edificam e conservam as igrejas.
Não obstante trazer dificuldades, o facto ocasionou
um sistema preferível ao do dízimo, que se prestava a
muitos abusos.
O povo católico está obrigado, por preceito divino,
a concorrer, cada um segundo os seus teres, para man
ter a sua igreja e o seu Pároco.
A nenhum sacerdote é permitido negar os Sacra
mentos, ou quaisquer outros serviços da Igreja aos pO'
bres, nem cobrar-lhes dinheiro pela entrada na igreja
para ouvir Missa (Cân. 1181).

XXXV III

O PECADO. O PECADO ORIGINAL. A
GRAÇA. A JUSTIFICAÇÃO. O MÉRITO.
São os católicos obrigados a aceitar a narração
literal do fruto proibido é da serpente, como vem
no Gênesis? Como é possível que uma falta tão
trivial, como provar um fruto proibido, fosse tão
severamente punida? Que entendem os católicos
por «queda de Adão»? Como se concilia a dou
trina do pecado original com a justiça divina? En
tão Deus responsabiliza-nos pelo pecado de nossos pais?
A Igreja Católica ensina que Deus enriqueceu os nos
sos primeiros pais, Adão e Eva, da graça santificante e
de outros dons preternaturais, como a isenção da concupiscência, da dor e da morte, e de altíssimos conhecimentos,
ou ciência.
Estes dons dependiam da obediência ao preceito mo
ral que lhes impusera; obediência proporcionada ao co
nhecimento que tinham de Deus e da sua soberana von
tade.
Lê-se no Gênesis que Deus ordenara a Adão que não
comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal.
ameaçando-o de morte, se desobedecesse (Gén. a. 17); e
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que Adio deliberadamente desobedeceu ao Mandamento
expresso do SnHor (Gen. 2» 1-6).
O tentador foi o diabo, em forma de serpente, co
mo se lê também em S. Paulo (2 Cor. 1 1 , 3) e em S.
Joao (Apoc. 12, 9; 20, 2).
O pecado de Adão foi um pecado de soberba (Gén.
3, 22), e consistiu na formal desobediência a Deus e à
lei da prova que Ele lhe impusera (Rm. 5, 19).
O não comer de um fruto era coisa, em si mesma, tri
vial; mas Deus fizera dela prova suprema de lealdade.
O pecado de Adão foi agravado pelas circunstâncias
em que o cometeu: era-lhe facílimo evitá-lo; desconhecia
o que era ignorância e concupiscência; e sabia, sem dú
vida, como chefe dinástico, como cabeça do gênero hu
mano, as terríveis consequências que para si e para to
dos adviríam da sua desobediência.
A «Comissão Bíblica» declarou, a 30 de Junho de
1900, que os católicos não podiam pôr em dúvida a nar
ração literal do Gênesis relativamente: à felicidade origi
nal de nossos primeiros pais; ao Mandamento que Deus
lhes impusera, como prova de sua obediência; à sua de
sobediência ao Mandamento, por instigação do diabo; e
a perda do seu primitivo estado de inocência».
Fora destes factos não há estricta obrigação de admi
tir literalmente os demais pormenores da narração.
O Concilio Tridentino expõe nos termos seguintes
as consequências do pecado de Adão:
«O primeiro homem, Adão, tendo transgredido o
Mandamento de Deus no paraíso, perdeu no mesmo ins
tante a santidade e a justiça em que tinha sido criado;
incorreu, pela ofensa da sua prevaricação, na ira e indi
gnação de Deus, e portanto na morte com que Deus prèviamente o ameaçara; e, juntamente com a morte, no ca
tiveiro sob o poder daquele que desde então empunhou
0 cePtro do império da morte, isto é, do diabo.
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Adão, pela ofensa desta prevaricação, sofreu uma
completa mudança para pior no corpo e na alma (Sea.
V, can. 8 ).
A

raça^ h u m a n a é u m a u n id ad e, re p resen tad a n a sua

c a b e ç a , A d ã o ; e p o r isso a Ig reja en sin o u sem p re q u e o
p e c a d o d e A d ã o , co m todos o s seus efeito s, fo i tru tscn itid o a to d o o g ê n e ro h u m a n o .
A s s im

o

d e cla ra ra m

e x p lic ita m en te

o C o n c ilio

áe

C a r t a g o , em 4 1 8 ; o d e O ra n g e , em 5 2 9 ; e o d e T n m t o .

(Sess.

em 1 5 4 6

V , c â n . 1 - 4 ) , n o s câ n o n e s s e g u in te s : * 5e

a lg u é m a sse v e ra r q u e o p e c a d o d e A d ã o o p re ju d ico u so 
m e n te a ele, e n ão à sua d e sc e n d ê n c ia :

e que

p erd eu

so m e n te p ara si, q u e n ão p ara n ó s, a sa n tid a d e e a ju s 
tiç a q u e receb e ra d e D e u s ; ou q u e . m a c u la n d o -s e e le a
si m e sm o co m o p e ca d o d e d e so b e d iê n cia , so m e n te tra n s
m itiu a to d o o g ê n e ro h u m a n o a m o rte e o s s o frim e n 
to s d o co rp o , m a s n ão o p e c a d o , q u e é a m o rte d a a lm a ,
—

se ja a n á te m a — , p o rq u e c o n tra d iz o A p ó s to lo , q u e

um hó homem entrou o pecado neste mundo
e pelo pecado a morte» ( R m . 5 , 1 2 ) .

d iz : «P or

S . P a u lo e x p õ e , co m to d a a c la re z a , o d o g m a d o p e 
cad o

o r ig in a l

na

sua

E p ísto la

ao s

R om anos

(R m .

>•

12 -2 1).
N ão
Adão

c o n te n te co m d e cla ra r q u e a

(I

g re s sã o

C o r.
de

15,

A dão

m o rte

v e io p o r

2 1 - 2 2 ) , a firm a , c o m p a ra n d o a tran s
co m

a g raça

da

re d e n çã o d e

C irs to .

q u e o p e c a d o d e A d ã o fo i tra n m itid o a to d o o g ê n e ro

«Assim como pelo ttecado de u m só mco rre ram todos os homens na condenação, assim também
pela justiça de um só recebem to do s os h o m ín s a justi
ficação da vida.
Porque assim como pela desobedtenaa de « » » c*
homem foram muitos feitos pecadores, assim tombem
pela obediência de um só mmtos se tomaram justa**
(Rm. 5, 18-19)-

hum ano:
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O pecado original é, sem dúvida, um grande mistério que a razio humana não pode sondar; mas não en
volve injustiça da parte de Deus.
— Temos disso absoluta certeza.. Deus não pode
ser injusto. Repugna à sua divina essência. Deixaria de
ser Deus. (P. R»)*
Nem injuria o homem em coisa alguma que seja de
vida à sua natureza.
Não tínhamos direito a nenhum dos dons sobrena
turais e preternaturais que Adão perdeu para si, e para
nós. Tinham-lhe sido graciosamente conferidos por Deus
com a condição de obedecer ao seu tão fácil manda
mento.
«O pecado original não é uma inclinação perver
sa, uma tendência para o mal, uma infecção no es
pírito ou no corpo, nem corrupção de parte alguma da
natureza humana, como tal. Tão-pouco é a concupiscência, a natural actividade dos instintos, ou paixões,
revoltados contra a razão. Nada disto é o pecado original;
mas tudo isto são consequências dele, muitas vezes exci
tadas pelo pecado actual (Martindale: The Faith of the
Roman Church, 84).
Haveria injustiça da parte de Deus, se nos im
putasse o pecado pessoal de outrem, ou nos despojasse
de alguma coisa devida à natureza humana, como afir
mou Lutero.
Como diz Faá de Bruno: «Não foi o pecado pes
soal de Adão que Deus nos imputou, mas o efeito ne
cessário dele: a privação da justiça original em que Adão
deliberadamente incorreu como cabeça da raça huma
na, e em que nós, por isso mesmo, também incorre
mos por estarmos unidos com ele.
Não se vê nisto vestígio algum de injustiça» (Cd'
tholvc Belief, 3 4 9 ) .

o P E C A D O E A GR A ÇA

461

Que é pecado? Não são todos os pecados iguais
perante DeuS? Não é isto qoe ensina a Escritora. 5. Tiago diz: «Qualquer que tiver guardado

toda a lei, e faltar a um só ponto, fez-se réu
ter violado todos» (S. Tiago, 2, 10)

Pecado é a transgressão consciente e voluntária
da lei de Deus; é a oposição expressa à vontade di
vina e o seu desprezo; é o apartamento deliberado de
Deus, como fim último do homem.
O pecado é o maior dos males, porque priva Deus
da honra que Lhe é devida, e o homem do fim último
para que Deus o criou.
Foi Lutero, e não a Escritura, que ensinou que
todos os pecados são iguais, não admitindo sequer dis
tinção entre mortais’ e veniais, por se fundar na er
rônea teoria de que não há pecado, por mais leve que
seja, em que se não encontre o veneno da concupiscência (Grisar: L uther, 1, 102; 6, 514)*
Esta doutrina foi condenada pelo Concilio Tridendino (Sess. VI, c. 11; cân. 23-25).
É também contrária à razão e à Sagrada Escritura.
A razão é a primeira a dizer-nos que não pode
deixar de haver grande diferença entre um simples acto
de impaciência, uma inquietação momentânea, filha da
ocasião, de tensão nervosa, falta venial, e um assassina
to a sangue frio ou adultério deliberado, gravíssimos
pecados mortais.
Pelo que toca à Escritura há nela textos que evi
dentemente se referem aos justos. Por exemplo: «Se

dissermos que estamos sem pecado, nós mesmos nos euganamos» (I Jo. i, 8), «porque todos nós tropeçamos
em muitas coisas» (S. Tiago, 3, 2).
Não há pecados que Deus não pode perdoar?
Não disse Jesus Cristo que o pecado «contra o Es-
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pírito Santo não será perdoado, nem neste mun
do, nem no outro»? (Mt. 12, 3 1 -3 2 ; Mc. 3, 2 8 -30; Lc. 12, 10). Não diz S. João que «há pecado
que é para a morte» (1 Jo. 5, 1 6 -1 7 ) ? E não diz
também S. Paulo que «é impossível que os que
foram uma vez iluminados... e depois disto caí
ram.... tornem a ser renovados pela penitência»?
(Hebr. 6, 4-6).
Absolutamente falando, não há pecado que Deus
não possa perdoar, ou a Igreja em seu nome.
«Deus quer que todos os homens se salvem» (I
Tim. 2, 4) e a sua misericórdia é infinita. Perdoa sem
pre ao pecador contrito.
Os textos aduzidos referem-se ao pecador que tecusa arrepender-se, apesar das muitas graças que Deus
Khe concede.
O impenitente, enquanto o for, não obtém perdão
de Deus, porque o não pede, nem cumpre as condições
necessárias para o obter.
O pecado a que o Salvador se referia era a volun
tária pertinácia dos fariseus em não aceitar os seus mi
lagres como provas de Sua Divindade, atribuindo-os ma
liciosamente ao poder de Belzebu, príncipe dos demô
nios.
Alguns Santos Padres, entre eles S. João Crisósto
mo, opinam que o texto de S. Paulo aos hebreus se
refere ao «baptismo» (In Epist. ad Heb. 9, 4).
Outros, com S. Jerónimo ( Contr. Jovin., 2), dizem
que se refere à «impenitência final».
Os novacianos do século III, que restringiam o poer de perdoar da Igreja, foram condenados pelo Papa
Cornélio (Euseb.: Hist. Eccles. 6, 43).
Deles escreveu S. Agostinho: «Foram excluídos da
e,reja e fizeram-se hereges.
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nossa amavel Mãe, a Santa Igreja, é sempre mssericordiosa, por mais graves que tenham sido os peca
dos que se hajam cometido» (Serm. 352, 9).

A minha igreja ensinou-me, na minha infân
cia, que os bailes, teatros, cinematógrafos, jogo,
e outros divertimentos congêneres, são perigosos.
A experiência de anos diz-me que ela tinha razão.
Por que é então a Igreja Católica tão benigna nes
te ponto?
A Igreja Católica ensina que o pecado é o maior dos
males e que todo o verdadeiro católico não só o deve fu
gir, mas também as ocasiões dele.
Ocasião de pecado é toda a circunstância externa que
leva a cometê-lo.
Toda a pessoa, lugar, ou coisa, que geralmente nos
leva a pecar, chama-se ocasião próxima, e há obrigação
de a evitar. Não a evitando, equivale a escolher livre*
mente o pecado.
Deus compraz-se em ver o seu povo divertir-se ino
centemente.
A Igreja Católica nunca condenou formalmente «
dança, o jogo de cartas, ou a ida ao teatro, porque nao
são coisas más em si mesmas; adverte-nos. porém, que
tenhamos cuidado não sejam elas, para algum de nós.
ocasião próxima de pecado; e sendo-o, já nos está proi
bido pela regra geral.
A dança era meio usado entre o povo de Deus para
expandir a sua alegria.
. p
,
, ,
Assim Maria, irmã de Moisés, e as outras donzelas de
Israel dançaram depois da passagem do Mar Vermelho
Êxod. iÇ, 20); a filha de Jefté para festejar a vi tona de

feu pki Ouízei
5 , 2 2 ).

<•“ » “ * Ar" <* * “ >*
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■A dança moderna, por simples recreio ou sociabili
dade, é em si moralmente indiferente, como diz S. Fran
cisco de Sales; podendo, todavia, tomar-se ocasião de pecado, se de si mesma sugere imoralidade (S. Aug., semi.
9, 3; 1” }°an• 3* *9) e P °r <luakluer outra particular cir
cunstância.
É evidente que todo o jogo ou divertimento inocen
te é lícito, por isso mesmo que é inocente, sem ser pre
ciso nomeá-los.
Seria pecaminoso: obrigar alguém a jogar contra a
sua vontade; jogar dinheiro alheio; jogar dinheiro pró
prio, mas necessário para pagar dívidas ou manter a famí
lia; usar de falsidade no jogo, para ganhar.
As «apostas» também não são em si mesmas pecado,
contanto que se trate de coisa igualmente incerta para os
apostadores; que a entendam no mesmo sentido; e te
nham intenção de pagar, no caso de perder.
Todavia os moralistas católicos opinam que, tanto o
'(jogo» como as «apostas», podem ser ocasião próxima de
pecado, especialmente quando a única mira é ganhar di
nheiro.
O jogador frequenta lugares em que abundam más
companhias, perde muito tempo e o amor ao trabalho sé
rio, e não é raro habituar-se a falcatruas, arruinar a sua
casa, a sua família, e o mais que se não diz, porque fa
cilmente se adivinha...
Quanto a «teatros» e «cinemas», todo o cuidado é
pouco com a escolha de «dramas», «fitas», etc.
Os católicos podem guiar-se prè viam ente pela «Im
prensa católica» e verdadeiramente séria...
í a natureza humana capaz de raciocinar soT*6 , ^ eus,„ ° u de fazer por si mesma boas obras?
•nha razão Calvino ao dizer que todos os actos do
pecador são pecados? Pode o homem só por suas
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* m T m 3 s" « • « ? * , ? Pode ter
a certeza de que salvará a sua alma?

Igreja Católica condena igualmente, como heréticas, as duas proposições: a de Pelágio, que afirma que a
natureza humana por si mesma pode praticar obras dignas
de vida eterna; e a de Calvino que, ao contrário, afirma
que todos os actos do pecador são pecados (Cone. Tnd.
Sess. VIt cân. 1^7).
A Igreja Católica defendeu sempre os direitos da ra
zão e da natureza humana contra os Reformadores do sé
culo XVI, como defendeu outrora os direitos da fé e do
sobrenatural contra o antigo paganismo, e os defende ho
je contra o moderno racionalismo.
A Igreja Católica ensina que o conhecimento de Deus
e da lei moral está ao alcance das nossas faculdades natu
rais (Cone. Vatic., Sess. III: De Rev. câns 1; Sab. 3. 5;
Rm. it 20; 2, 14).
O poder de querer e praticar boas obras é instintivo
ao homem.
S. ^aulo escreveu aos Romanos: «Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que
são da lei, esses tais, não tendo semelhante lei, a si mes
mos servem de lei; os quais mostram a obra da lei escri
ta nos seus corações, dando testemunho a eles a sua mes
ma consciência e os pensamentos de dentro, que umas veZes os acusam, e outras os defendem» (Rm. 2, ^14-1^).

Deus recompensa as boas obras dos pagãos (Exod.
it 21; Ezeq. 29, 18), e Jesus Cristo louvou o seu amor
natural e mútua amizade (Mt. 5» 47)*
A graça de Deus é um dom sobrenatural que se nos
c o n c e d e pelos méritos da Paixão e Morte do d.vmo Sa.a b so lu ta m e n te

necessária: pata alcançar a v,da eter-
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na; para começar a crer; para perseverar na fé recebida;
c para evitar todos os pecados veniais.
S. Paulo diz-nos que sem a graça não podemos ter
sequer um pensamento salutar, nem tomar uma boa re
solução, nem praticar uma boa obra.
Todo o bom pensamento nos vem de Deus: «Não
somos capazes de nós mesmos de ter algum pensamento,
como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de
Deus» (2 Cor. 3, 5).
A boa vontade deve apoiar-se na misericórdia divi
na: «Pois não depende do que quer, nem do que corre,
mas de usar Deus da sua misericórdia» (Rm. 9, 16 ).
A boa acção depende também de Deus: «Deus é o
que obra em vós 0 querer e o perfazer, segundo o seu
beneplácito» (Filip. 2, 13).
O Apóstolo atribui o êxito de suas excursões apostó
licas e toda a sua virtude à graça divina, dizendo: «Pela
graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não tem sido
vã em mim, antes tenho trabalhado mais copiosamente do
que todos; não eu, contudo, mas a graça de Deus comigo»
(1 Cor. 15, 10).
*
0 Apóstolo nada mais faz que repetir o ensino do
divino Mestre, que já assim falara: «Como a vara da vi'
deira não pode de si mesmo dar fruto, se não permanecer
na videira, assim nem vós o podereis dar, se não perma'
necerdes em mim... Sem mim não podeis fazer nada»
(Io. 15, 4 . 5 ) .
Necessitamos de graça actual, para nos mantermos
firmes nos combates pela virtude (Rm. j f 19 ); necessi
tamos de graça santificante, para não cair em pecado:
“Porque a lei do espírito de vida em Jesus Cristo me lu
vrou da lei do pecado e da morte» (Rm. 8t 2).
A graça santificante é uma qualidade permanente da
* nu, pela qual participamos da vida (Jo. 14, 6; 15, 5) e
a natureza divina (2 Pedro, i t 4); recebemos o espírito

f% di Io Tde fl hD ? e Deus (Rm- 8- *5; Gál. 4, 5; Efcs.
vertémos em3 ’ /
23’* Tlag° ’ '» *3): e nos convertemos em «templos do Espírito Santo» (Rm. 5. 5:

«, 11; I Cor. 3, 16; 6, 19).
3 5
O dom da perseverança final em tal maneira vem
e ■ eus, que o Concilio de Trento, refutando Lutero.
ec arou que, aparte especial revelação, ninguém pode
estar certo, «de certeza absoluta e infalível-, de aue
perseverará até ao fim (Sess. VI, cân. 16).
E S. -Paulo diz-nos: <<0brai a vossa salvação com re
ceio e com tremor» (Filip. 2, 12).
■Por isso, não obstante ter dito, por vezes, «Rogo'V o s que sejais meus imitadores, como também eu o sou
de Cristo» (I. Cor. 4, 16; n, 1; Filip. 3, 17), agora
acrescenta: «Eu castigo 0 meu corpo, e o reduzo à ser vidão, para que não suceda que, havendo pregado aos
outros, venha eu mesmo a ser reprovado» (I Cor. 9. 27).

Não fala S. Paulo claramente de justiça im pu
tada? «Bem-aventurados aqueles, cujas iniquidades

foram perdoadas, e cujos pecados têm sido cober
tos. Bem-aventurado o varão, a quem o Senhor não
imputou pecado» (Rom. 4, 7-8).

O salmo 3 1 , aqui citado por S. Paulo, é um acto
de acção de graças de David ao Senhor por lhe haver
perdoado os seus pecados (2 Reis, 12, 13)-

É uma efusão do coração, em estilo mais ou menos
poético, e não uma declaração científica do processo que
iDeus segue na justificação de uma alma.

As palavras latinas «tecta peccata «. que alguns tra
duzem por «pecados cobertos», estariam bem^ traduzidas por «pecados apagados», pois o Profeta depois de
ter d to que os pecados lhe foram «perdoados», acres.cnÍL Ò -cobertos», não quer s,gn,f,ca, que alguma « * .
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os esconda, os oculte, aos olhos de Deus; mas sim quç
a infinita misericórdia do Senhor por tal forma lhos per
doou. que lhos apagou do livro da conta; que são como
se nunca os houvera cometido (Cfr. Wilhelm Acannell:
A Manual of Catholic Theology, 2, 255).
A doutrina de Lutero, que Deus não imputa um
pecado que realmente existe, é uma contradição nos ter
mos, que nunca se encontra na Bíblia.
Se o pecado existe, Deus necessariamente o deve im
putar; se o não imputa, tendo existido, é que já não
existe, porque o perdoou.
Quando Deus nos perdoa os nossos pecados, eles são
transferidos (2 Reis, 12, 13 ), apagados, esquecidos (Is.
43, 25), esgotados (Hebr. 9, 28), apartados de nós tan
to quanto dista o Oriente do Ocidente (Sim. 102, 12) c
sepultados, lançados no fundo do mar (Miq. 7, 19).
Não desdoira a do utrina cató lica do m érito a
Redenção de C risto , a trib u in d o a salvação ao nosso
esforço pessoal? N ão disse Ele cla ra m e n te que não
tínhamos direito algum a ser rem unerado s? «De

pois de terdes feito tudo o que vos foi mandado,
dizei: Somos uns servos inúteis; fizemos o que
devíamos fazer» (Lc. 17, 10). Segundo a d outrina

católica, não nos está D eus obrigado, com o um
devedor ao seu credor? N ão é a vid a eterna nossa
herança e dom gratuito de D e u s? «Porque pela

graça é que sois salvos, mediante a fé, e isto não
de vós, porque é um dom de Deus. Não vem
das nossas obras, para que ninguém se glorie» (Efés.
Mérito, ou merecimento, é o valor que Deus aplica
lil ,oas °bras que livremente praticamos, com o auxí110 de Sua divina graça.

nW ifo IgrC*a CatÓHca CnSÍn0U SCmPre <luc a doutrina do
nto repousa, — nao no direito absoluto à recompem
sa as nossas obras, como falsamente afirmou Lutero — ,
mas na promessa expressa do Senhor de premiar o que
fizermos por Seu amor, com a graça na vida presente e
a gloria na futura,
É absurdo chamar a Deus nosso «devedor
as nossas obras não Lhe trazem lucro algum.

pois

Tudo o que somos, e tudo o que temos, a Deus
o devemos.
Todavia, a Sagrada Escritura diz categoricamente
que tudo o que, ajudados da divina graça, fizermos em
honra e serviço de Deus, é meritório no plano divino.
Todo o nosso mérito é primàriamente de Jesus Cris
to, porque foi Ele, pelos infinitos merecimentos de sua
Paixão e Morte, que nos obteve o direito à graça e à
glória.
■ A v id a

etern a

é nossa h era n ça , p o rq u e

lh o s a d o p tiv o s d e D e u s ;

m as é tam b é m

som os f i 

nossa re c o m 

p en sa.

«Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da
herança» (C o lo s s . 3 , 2 4 ) .
A
va

v id a etern a é u m a g raça g ra tu ita ; m as isso p ro 

sim p le sm e n te q u e a graça

re ce r.
A s s im ,

d iz

S a n to

é necessária p ara a m e -

A g o s tin h o :

uQ u an d o D e u s

ro a o s n ossos m éritos, coroa os seus d o n s "

co

( Epíst. 1 9 4 ,

19 ).
A s p a la v ra s d a «p aráb o la» do S e n h o r q u e v e m em
S.

Lu cas,

com

a d u z id a s

pelo

a rg u e n te ,

n ad a

tem

que

ver

a q u e stã o d o m érito d e nossas obras.

O Senhor propôs^se então ensinarmos a humildade.
c o m o d iz o P . L a g r a n g e no seu com enCar,o ao E v a n '
g e lh o d e S . L u c a s (Evangtle selon S. L m . , 4 5 ^ ) -
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O Concilio de Trento expõe nos termos seguintes
este ponto da doutrina católica:
«Aos que perseverarem até ao fim na prática lo
bem e esperarem em Deus, é proposta a vida eterna co
mo graça misericordiosamente prometida por Jesus Cris
to aos filhos de Deus, e ao mesmo tempo como recom
pensa de suas boas obras e merecimentos, que lhes será
fielmente dada, em virtude da promessa do mesmo Deus
(2 Tim. 4, 7).
Porque, comunicando Jesus Cristo constantemente
a sua virtude aos justificados, como a cabeça aos mem
bros (Efés, 4, 15) e a videira às varas (Jo. 15, 4 ); pre
cedendo sempre, a mesma divina virtude, acompanha
do e seguindo as suas boas obras, sem a qual não se
riam agradáveis a Deus, nem meritórias; devemos crer
que nada mais falta ao justificado; nem há razão para
que o consideremos como não tendo satisfeito inteira
mente à lei divina, tanto quanto lho permite a condição
desta vida, com as boas obras feitas com o auxílio de
Deus, e verdadeiramente merecido a vida eterna a seu
tempo, se morrer em estado de graça» (Sess. VI, c. 16).
A doutrina do mérito está expressa em muitas pas
sagens do Novo Testamento:
'<Tive fome, e destesmie de comer» (Mt. 25,
34' 40)- 11Vendei o que possuís, e daüo em esmolas;
proveuvos de bolsas que se não gastam com o tempo;
e ajuntai nos céus um tesouro que não acaba, onde não
chega 0 ladrão, e ao qual não rói a traça» «Lc. 12, 33;
Cfr• H, 9' 1 3 ) í
"Que há'de retribuir a cada um segundo as suas
obras» (Rm. 2, 6).
«E cada um receberá a sua recompensa particular,
segundo o seu trabalho» ( l Cor. 3, 8).
«Não sabeis que os que correm no estádio, correm,
m>
os> mas um só é que leva o prêmio?

O PECADO E A GRAÇA

°Z
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0

«,
* de manem que 0 alcanc™ »
Cor. 9, 24).
m o m e n to ° i —
* pam nÓs de uma ^ulação
Z T a l T Z * 6 Seim’ P, UZ ^ nÓS’ de Um modo tod°
na, (2 Z *
*“ ° SnU ’ Um pes° e,e™ J ' S '°'
« A piedade para tudo é útil, porque tem a promessa da vida que agora é, e da que htude sem (I Tim.

>°)<(Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimu'
larmos à caridade e às boas obras... Porque vos é necessaria a paciência, para que, fazendo a vontade de
Deus, alcanceis a promessa...; porque fiel é O que fez a
promessa» (Hebr. 10, 24, 36, 23).
Ponde cada vez maior cuidado em fazerdes certa a
vossa vocação e eleição por meio das boas obras» (2 Pe
4

dro, 1, io ) j
« S ê fiel até à m
orte, e eu te darei a coroa da vida
(Apoc. 2, 10).
«0 meu galardão anda comigo, para recompensar
a cada um segundo as suas obras» (Apoc, 22, 12).

O próprio Erasmo notou a Lutero quet com a sua
negação do livre-arbítrio, tornara supérfluas todas as leis
e mandamentos, e as mesmas Escrituras; et com o seu
determinismo absoluto, impossibilitara o homem de to^
da a acção espontânea e meritória.
Lutero, ridicularizando «a doutrina do Papa que faz
Deus nosso devedor», incorreu numa lamentável neces
sidade e mostrou que não entendera, ou ignorava, o que
mil anos antes escrevera S. Agostinho: «Deus fez-se nos
so devedor, não porque tenha recebido alguma coisa de
nós, mas porque nos prometeu o que Lhe aprouve.
^
Não é a mesma coisa dizer a um homem: «Tu es
meu devedor, porque te emprestei o que sabes»; e dizer
a Deus: «Senhor, dai-me o que me prometestes, porque
já fiz tudo o que me ordenastes» (Serm. 150. c.

2).
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A «condenação luterana» das boas obras, em no
me de uma pseudo-liberdade evangélica, produziu efei
tos desastrosos na moralidade pública, como o próprio
Lutero e seus contemporâneos se viram obrigados a ad
mitir e a lamentar.
Lutero escreveu: «Todos deveram aceitar esta pre
gação e escutá-la com grande gozo, melhorando-se com
ela e tornando-se mais piedosos.
Mas, por desgraça, está sucedendo o contrário: quan
to mais se difunde, pior se torna o mundo.
É o diabo em pessoa trabalhando, pois vemos que o
povo se está tornando mais avarento, mais duro de co
ração, mais luxurioso, e, em todo o sentido, pior do que
quando estava sujeito ao Papado» (Grisar: Luthero,
IV, 210).

X X X IX

$ S j > ETE SACRAMENTOS. SUA INSTI
TUIÇÃO. SUA EFICÁCIA. OS QUE IM
PRIMEM, E OS QUE NÃO IMPRIMEM
CARÁCTER. O MINISTRO DOS SACRA
MENTOS.
Creem os católicos que os dons e graças de Deus
só nos vêm pelos Sacramentos? Não são os Sacra
mentos uma instituição medieval? Que sabia o pri
mitivo Cristianismo dos termos escolásticos «maté
ria» e «forma»? Não são os Sacramentos um obstá
culo à verdadeira religião, fazendo-a depender de
ritos, que nada significam?
A simples definição de «Sacramento1 prova que >e
não trata de um rito sem significado, porque .Sacramen
to» é um sinal visível instituído por Jesus Cnsto para s>
gnificar e transmitir à alma a graça santificam?:
Três são os elementos constitutivos do Sacramento;
1.
H «Sinal visível»; por exemplo, o derramamento
da água no Baptismo com a invocação da Santíssima Trin
dade", significando com propriedade a limpeza que se
opera na alma do pecado original e dos accuais. se os
houver.
2. ° «Deve produzir graça santificam?»: por exern-
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plo, o Baptismo produz graça santificante na alma, de
sorte que «pela água e pelo Espirito Santo (J°* 3* 5»
Cfr. Act. 2, 38; 22, 16) nascemos sobrenaturalmente p v
ra o reino dos Céus», como disse o Senhor a Nicodemos.
3.° Deve ter sido instituído por Jesus Cristo:
Só Deus pode instituir um «sinal visível» que pro
duza a «graça invisível» nas almas*
A Comissão Apostólica foi apenas incumbida de o
administrar (Mt. 28, 16),
A graça divina vem-nos ordinariamente pelas duas
grandes instituições de Jesus Cristo: a «Missa» e os «Sa
cramentos».
Não se negat porém, que Deus a não possa conce
der por outras vias.
E certamente a concede àquele que ignora a existên
cia da Igreja e guarda a lei natural; e ao católico que à
hora da morte faz um acto de perfeita contrição, não
recebendo os Sacramentos, por não ter quem lhos admi
nistre. Deus a todos concede as graças suficientes, para
que se possam salvar, como diz S. Paulo, por isso mesmo
que «quer que todos os homens se salvem, e que cheguem a ter o conhecimento da verdade» (1 Tim. 2, 4).
Alguns convertidos da «Alta Igreja Episcopaliana»
perguntaram-me «se as graças que imaginavam receber,
quando comungavam na sua anterior igreja, eram meras
ilusões?
Respondi-lhes: «Se comungaveis em boa fé, rece
b í 15’ pelo menos, as graças que se recebem, quando se
comunga espiritualmente com fervor, porque ignoráveis
que o ministro episcopaliano é um mero leigo, sem poder
algum para consagrar.
É verdade que os termos «matéria» e «forma» não
roram aplicados aos «Sacramentos» até ao século XIII;
mas a ideia data já de Santo Agostinho (Tract. 8o m
joan.f 3J.

sacramentos em geral
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1
^ stes termos filosóficos foram tomados de Aristó^elCS* e ° seu,uso confirmado pelos Concíiios de Constança,
Florença e Trento.
Eles não implicam, como alguns acatólicos imagi
nam, que os Sacramentos sejam alguma coisa material,
corpórea.
«Significam apenas que assim como nos corpos há
dois elementos, um determinado e outro indeterminado,
assim nos Sacramentos há dois elementos, um determina
do e outro indeterminado, rectamente chamados «maté
ria» e «forma» (Wilhelm: Manual of Theology, 2, 301).
'Por exemplo: No Baptismo, a água é a «matéria':.
A «forma» são as palavras: «Eu te baptizo em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo», que declaram
o significado e simbolismo da água.
É de fé que Jesus Cristo instituiu os sete Sacramen
tos (Trià., Sess. 7, De Sac., cân. 1).
Quanto, porém, aos «Sacramentos da Ordem. Confir
mação e Extrema-Unção», parece, pela história do Orien
te e do Ocidente, que Jesus Cristo só determinou a sua
«matéria» e «forma» de uma maneira vaga, encarregando
a Igreja de as determinar com precisão.
Assim, a Igreja Oriental Ortodoxa, em que os Sa
cramentos são perfeitamente válidos, usa de «forma dife
rente» na administração dos referidos Sacramentos^
Ao administrar a Confirmação, diz simplesmente: «O
selo do dom do Espírito Santo, Amen».
Ao administrar o Sacramento da Penitência, emp.ega uma forma deprecatória, dizendo: «Que este mesmo
Deus, por meio de mim, pecador, te perdoe tudo agora
e para sempre».
. •
Confere o Sacramento da Ordem com a
»
posição da mão direita (Fortescuet The Orthodo» Eatte™
Church, 418-428).
«Ucf-L-nlo à
Os Sacramentos, longe de serem um o
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ligião, são o maior auxílio que Deus nos podia concedeu
para santificação de nossas almas» pois nos aplicam os meritos infinitos da Redenção de Jesus Cristo.
Quando estamos mortos pelo pecado» o «Baptismo»
e a Penitência»» — chamados Sacramentos dos niortos—» dão-nos a «vida divina», a «graça»; se estamos
cm «graça», o Sacramento da Penitência «aumenta-a»; e
bem assim os demais Sacramentos, — ditos Sacramentos
dos vivos: Confirmação, Extema-Unção, «Ordem», Matri
mônio» e «Eucaristia».
Estes aumentam a «graça», dão-nos a «vida divina»
em maior abundância (Jo. io, io).
Quantos milhões de pecadores não tem o «Sacramen
to da Penitência» reconciliado com Deus, fortalecido na
fé, reanimado na esperança e abrasado na caridade: no
amor de Deus e do próximo, por amor de Deus?!
Razão tinha o incrédulo Harnack para acusar de «necedade culposa)» o Protestantismo, por ter privado as aimas deste poder para o bem» (Reden und Aufsatze, 2,
256).
A Sagrada Comunhão une a alma intimlssimamente
com Jesus Cristo; e Jesus Cristo real e verdadeiramente
presente em nós (Jo. 6, 57) é origem e incentivo de toda a virtude.
Os protestantes chamaram à Eucaristia «ó ponto
culminante da piedade católica.
Nela a vida católica de oração atinge a altura, fer
vor e fortaleza, que só conhece, quem o tenha experi
mentado». (Heiler: Dus Wesen des K-Utholt^iswusy 105).
O Cristianismo é uma religião sacramental.
Jesus Cristo é Deus e Homem.
■ «O Verbo fez-se carne e habitou entre nós», para
que os homens, por sua Paixão e Morte, se tornassem
rilhos de Deus. A Sua Igreja e «visível» e «invisível»,
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em razão dos dois elementos, — humano e divino —
que a constituem.
Nós, seus membros, não somos puros espíritos, mis
constantes de corpo e alma.
Achamos, pois natural que, na vida sobrenatural da
Igreja, Jesus Cristo se sirva de «coisas visíveis;/ e ' huma
nas», para significar e produzir «coisas invisíveis» e "di
vinas».
O «ritual dos Sacramentos» não pode ser uma coisa
sem significação,' porque todos os Sacramentos signifi
cam a graça de Deus e a produzem nas almas.

Eu creio que os Sacramentos apenas servem pa
ra nos fortalecer na fé, e que não têm poder algum
intrínseco. Não são os Sacramentos «meros sinais
da divina promessa de nos perdoar os nossos peca
dos pela fé», como ensinou Lutero? Ou então «me
ros mensageiros, que anunciam aos homens a amabilidade de Deus», como lhes chamou Calvino? Ou
ainda «meros sinais de profissão cristã», como disse
Zuínglio?
Não. Todos estes erros dos Reformadores foram ex
plicitamente condenados pelo Concilio de Trento (5ess.
VIII, cân. 1-12 ).
É de fé que os Sacramentos contêm a graça que si
gnificam, e que a conferem a quem os recebe, não lhe
pondo obstáculo; e isto «ex opere operato■>: por sua mes
ma natureza.
Os erros dos Reformadores sobre a justificação leva
ram-nos logicamente a negar a eficácia objectiva dos Sa
cramentos.
. .£.
Se a fé de per si, só, justifica; e se a justificação nao
é mais que uma aplicação extrínseca dos mentos de r* '
to; se não produz mudança alguma interior na alma, se
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gue-se que o único fim dos Sacramentos é avivar a £ef
e, portanto, que não são absolutamente necessários a saivação.
Esta falsa teoria não tem o mínimo fundamento,
nem na Bíblia, nem na Tradição.
O Novo Testamento apresentamos sempre os Sacra
mentos como meios eficazes de se nos perdoarem os
nossos pecados, e de obtermos a graça de Deus.
Quando os judeus, depois de terem ouvido S. Pedro,
arrependidos de seus pecados, lhe perguntaram que de
viam fazer, respondeu-lhes: «Fazei penitência, e cada
um de vós seja baptigado em nome de Jesus Cristo, para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Es
pirito Santo» (Act. 2, 38).
Ananias disse ao convertido Saulo de Tarso: «Levanta-te, e recebe o Baptismo, e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus Cristo» (Act. 22, 16).
S. Paulo fala muitas vezes da eficácia do Baptismo,
que nos limpa de todo o pecado e nos dá a salvação,
«fazendo-nos renascer e renovando-nos pelo Espírito San
to», de sorte que possamos já «levar vida nova», sendo
«<criaturas novas» e «filhos adoptivos de Deus» (Rm.
6, 3-4; 1 Cor. 6, 9-11; Gal 6, 15; Tito, 3, 5).
Jesus Cristo falou claramente da eficácia objectiva do
Baptismo, quando disse a Nicodemos que o Espírito San
to com a água é o agente da nossa regeneração espiri
tual: «Em verdade, em verdade, te digo que quem não
renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar
no reino de Deus» (Jo. 3, 5).
Os Apóstolos administravam, além do «Baptismo»,
a «Confirmação»; «Punham as mãos sobre os baptizados,
e recebiam o Espírito Santo» (Act. 8, 17; ig f 6)*
A doação do Espírito Santo implicava santificação
interior da alma, como diz S. Paulo: «A caridade de Deus
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está derramada em nossos corações pelo Espirito Santo
que nos foi dado» (Rm. 5, 5; 8, 9-28).
S. João registou as mesmas palavras de Jesus que
respeitam a eficacia cio Sacramento da Eucaristia.
O real Corpo e Sangue de Cristo é o alimento espiritual de todo o verdadeiro cristão.
Ele habita em nos, e nos nEle; Ele comunicamos a
Sua vida divina, e é o meio mais eficaz de obtermos a
vida eterna e de participarmos de Sua ressurreição (Jo.
6, 54-59)S. Paulo, escrevendo a Timóteo, falamos da eficácia
objectiva do Sacramento da Ordem: «Aviva o fogo da
graça de Deus, que recebeste pela imposição das minhas
mãos» (2 Tim. 2, 6).
Pourrat apresenta na sua aTheology of the Sacraments» o ensino dos Santos Padres, desde o *Pastor de
Hermas», no século II, até Santo Agostinho, no século V.
Santo Inácio de Antioquia (100) chama à Eucaris
tia ((antídoto e medicina de imortalidade, que quem a
come não morre; mas vive para sempre com Cristo^
(Efés. 20, 2).
Tertuliano (200) diz do Baptismo:
((Bendito seja este Sacramento da nossa água. pelo
qual, limpos dos pecados de nossa cegueira passada, nos
tornamos livres, para a vida eterna...
Não é admirável que, com um banho, fiquemos lim
pos da morte?» (De Bapt. c. 1),
E S. Agostinho: «O Baptismo não recebe sua efi
cácia dos méritos de quem baptiza, nem do baptizado,
mas de sua própria santidade e verdade intrínseca, que
lhe comunicou Aquele que o instituiu.
Os que abusam dele, perdem-se: os que usam bem
dele, salvam-se» (Contra Cres. 4* 16-19)*
, .
O sentir da Igreja pode deduzir-se da sua pratica
constante, desde tempos imemoriais.
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Se não cresse, por exemplo, que confere por si mes
mo a graça, não baptizana as crianças, nem aqueles que
perderam o uso de suas faculdades.
Na primitiva Igreja era costume dar a Sagrada Eu-caristia às crianças, e vi na cidade do México Srs. Bispos
administrar-lhes também a «Confirmação».
Pio X declarou que se podia dar o «'Pão Eucarístico» aos meninos que O soubessem distinguir do pão or
dinário.
Dizer que os Sacramentos conferem graça por si
mesmos, não é atribuir-lhes efeito mágico?
De maneira nenhuma.
A Igreja Católica condena a magia como pecado
mortal contra a virtude da religião, e estigmatiza-a como
prática imoral com que se pretende operar milagres, pe
lo poder do demônio.
Denominamos «acção mágica», quando de uma cau
sa inadequada e insuficiente se esperam efeitos que lhe
são superiores; quando se considera uma coisa material
ou criada como causa de alguma coisa espiritual ou di
vina.
A «eficácia dos Sacramentos» não depende de quem
os administra, nem da disposição das fórmulas e ceri
mônias que obrigue Deus a produzir o efeito que r>e
pretende; mas depende só e exclusivamente de Jesus
Cristo, que os instituiu, para nossa salvação.
A «eficácia dos Sacramentos» deriva imediatamente
não só da relação que têm com o sangue precioso de
Cristo (Col. 1, 19; Hebr. 9, 13; 1 Pedro, i, 2), mas
também com sua divina Pessoa, em cujo nome actua
o ministro humano (I Cor. 1, 13; 3, 4; 4t ^
Os efeitos, portanto, dos «Sacramentos são de ori-
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gem divina», e auxiliam a vida moral e religiosa de quem
os recebe.
A «magia» é de origem satânica,,, e essencialmente
imoral.

Por que creem os católicos que os Sacramentos
do «Baptismo», da «Confirmação» e da «Ordem»,
se não podem repetir?
Porque, como ensina o Concilio Tridentino, eles «im
primem caracter na alma», isto é: um «sinal espiritual-, e
«indelével», que exclui a repetição dos mesmos Sacra
mentos.
S. Paulo, ao descrever a acção do Espírito Santo no
cristão baptizado apresenta-a sob o símbolo de um selo,
dizendo: «Fostes selados com o Espírito Santo, que fora
prometido» (Efés. i, 13).
E noutro lugar da mesma Epístola aos efésios: «Não
entristeçais 0 Espírito Santo de Deus, no qual estais se'
lados para o dia da Redenção» (Efés. 4, 30).
Santo Agostinho diz que o Baptismo, embora tenha
sido administrado por hereges ou cismáticos, não deve
repetir-se (Epíst. 22, 2), porque o baptizado recebeu no
Baptismo «o caracter do Senhor» (Epíst. 173, 23).
Este «caracter» impresso, gravado no baptizado. não
pode perder-se (Ser. ad Caes. 2).
Pode comparar-se à marca de fogo com que se sinalam as reses, ou se sinalavam os soldados das legiões ro
manas, ou ainda à imagem que se grava numa moeda
(Contra Epíst. Parmen, 2, 29).
Ataca também os donatistas do seu tempo, apelando
para a tradição da Igreja, que proibia se repetisse a «or
denação válida», pelo motivo de ter sido conferida po
8iSP O
16

sacerdotal" é dado por Deus uma vea e
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irrevogàvelmente, porque a acção do Sacerdote é em todo
o tempo acção do mesmo Cristo (In Joan., 5, 15; Con'
ira litt. PetiL, 5).
Segundo Santo Tomás, o «carácter Sacramental» e:
«Um selo com o qual a alma fica marcada, para que pos-sa receber ou dar aos outros as coisas pertencentes ao culto divino;... é especificamente o «carácter de Cristo»...;
uma como participação do Sacerdócio de Jesus Cristo»
(Sum. Theol., 3, q. 63, art. 3 e 4).

Eu crero que não há mais de dois Sacramentos:
o «Baptismo» e a «Ceia do Senhor». Os outros cin
co são uma corrupção do ensino Apostólico. Como
se prova que são sete? Vêm eles mencionados na
Bíblia, ou em documentos da primitiva Igreja? O
número de sete não foi fixado no século X II?
Os Reformadores do século XVI nunca se puseram
de acordo quanto ao número dos Sacramentos; concor
daram todos, porém, em rejeitar o número sete.
Lutero, a princípio, aceitou três Sacramentos: «Bap
tismo», «Penitência» e «Ceia do Senhor» (Grisar: Luther, 2, 27).
Depois, concordou com Calvino e ficou em dois:
«Baptismo» e «Ceia do Senhor».
Contra eles definiu o Concilio de Trento:
«Que não há mais nem menos que sete Sacramen
tos» (Sess. VII, cân. 1).
O Novo Testamento nomeia, mais ou menos explicitamente, todos os «Sete Sacramentos», sem todavia dizer nunca que são «sete».
Deixou-nos o cuidado de os contarmos (P* R.).
Os Evangelhos não são tratados de Teologia, nem
catecismos, que obedeçam a planos preconcebidos.
Jesus Cristo anunciou o Seu Evangelho e confiou-O
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aos seus Apóstolos, para que continuassem a pregá-lO
por si e pelos seus sucessores, até à consumação dos sé
culos.
Do mesmo modo, instituiu os Sacramentos e confiou-lhos, para que os administrassem.
E como a sua administração começasse desde logo,
a Igreja começou a catalogá-los e a dar-nos o seu número
exacto.
Os Santos Padres mencionam todos os «sete Sacra
mentos»; mas não se puseram a numerá-los, nem o jul
garam necessário.
Falam deles, consoante as necessidades que se lhes
presentavam, como: «instrução aos catecúmenos, refuta
ção desta ou daquela heresia, homílias», etc.
Então não éstava ainda destrinçada, com precisão
teológica, a diferença entre «Sacramentos», instituídos
por Jesus Cristo para nos conferir a Sua graça, e «Sacra
mentais», instituídos pela 'Igreja para nos perdoar as nos
sas faltas veniais.
Eram, pois, as necessidades ocorrentes que obriga
vam a acentuar e a precisar doutrina.
Assim, vemos que S. Justino fala do «Baptismo» e
da «Eucaristia», para refutar os erros e calúnias dos pa
gãos.
Cem anos depois, Tertuliano menciona a «Confirma
ção» e a «Penitência».
A controvérsia que se suscitou no século III acerca do
«Baptismo» deu origem a que os escritores gregos e lati
nos discutissem as condições necessárias para a «validade
do Baptismo, Confirmação, Ordem c Eucaristia».
No século IV diversos Padres, entre eles S. Cirilo, es
creveram tratados sobre o «Baptismo, a Confirmação e a
Eucaristia», para instrução dos catecúmenos.
Os Donatistas obrigaram Santo Agostinho a escrever
sobre o «Baptismo e a Ordem»; os Pelagianos, a demons

484

C A IX A D E P E R G U N T A S

trar que «bem se 'harmoniza a santidade do Matrimônio
com a propagação do pecado original».
Os escritos do Santo Doutor mencionam 6 dos 7 Sa
cramentos, todos, em suma, menos a «Extrema-Unção»;
mas menciona-a um contemporâneo seu de toda a auto
ridade: o Papa Inocêncio I, em sua carta a Decencio He
Gúbio.
No século V encontramos já mencionados os «7 Sa
cramentos», não só pelos Santos 'Padres, mas também pe
los hereges nestorianos e monofisitas, que os aceitaram
todos, sem excepção.
Igualmente os aceitou sempre a Igreja Oriental Orto
doxa.
Quando, em 1576, os luteranos de Vitemberga se
lhe quiseram unir. Jeremias, Patriarca de Jerusalém, repe
liu a proposta justamente porque não aceitavam os «7 Sa
cramentos».
O Sínodo de Constantinopla de 1638 anàtematizou
Lukaris de Constantinopla, por se apartar da doutrina
Apostólica dos Sacramentos e aderir à luterana; e «decla
rou solenemente que os Sacramentos instituídos por Je
sus Cristo eram 7».
Esta «decisão» foi confirmada pelo Sínodo de Jasso,
em 1642; e pelo de Jerusalém, em 1672.
Mencionaram os «7 Sacramentos»: Otão de Bamberga ( 112 7 ); Gregório, Bispo de Bérgamo (113 3 - 114 6 ) ;;
Páululo de Ambiano (115 0 ); e Rolando, mais tarde Pa
pa, com o nome de Alexandre III (115 9 - 118 1).
Pedro Lombardo, em 1148, não criou um novo dog
ma, como afirma Hamack (Htstory of Dogma, 6, 202);
mas simplesmente formulou 0 número da tradição com
maior clareza e precisão, que os seus predecessores.
Broglie diz, e diz bem: «Depois de tudo, a doutrina
foi sempre a mesma através das idades, pois todos os nos
sos «"Sinais sacramentais» foram sempre usados com fé em
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sua eficacia; a forma, porem, sistemática e filosófica pro
grediu.
r
A proposição de que «os Sacramentos da Nova Lei
são 7 e que produzem graça <<ex opere operato,., hoje
dogma de fé, não podia ser evidente no século XI, peia
simples razão de que estes termos não tinham então a
precisão actual.
A Igreja está sempre progredindo no conhecimento
da verdade; progride lentamente e com prudência, é cer
to, mas progride.
Cada século que passa deixa sempre atrás de si mais
precisão e mais perfeição neste conhecimento.
O Espírito Santo vela pela Igreja par? que, à me
dida que surgem erros, surja também nela mais preci
são e mais clareza de doutrina que os confunda . (Conférences sur la Vie Surnaturelle, 307).

'Não inventou a Igreja Católica pelo menos 5
dos 7 Sacramentos? Não foram eles uma imitação
dos ritos pagãos? Se foi Jesus Cristo que os insti
tuiu, por que se não administram da mesma ma
neira no Oriente e no Ocidente?
É de fé que Jesus Cristo instituiu sete sacramentos.
(Cone. Tnd. Sess. VII., De Sac., cân. 1).
A Igreja não tem poder para instituir Sacramentos,
porque eles produzem a graça sobrenatural na alma.^
«Deus é o único Autor da graça, porque a graça não
é outra coisa mais que uma participação da Natureza
Divina» (2 Pedro, 1, 4; Sum. Theoi, 3. q. 62, art. 0 Só Deus, portanto, pode instituir Sacramentos (ltnd.
q ’ 6 o diferente «Ritual» de administrar alguns Sacramentos, quanto ao
nos primeiros séculos, a «Contirmaçao
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na Igreja grega e latina, prova que Jesus Cristo não prescreveu pormenorizadamente a «matéria» e a «forma»
em todos e cada um dos sacramentos, como ja fica dito,
e o confirmam as seguintes palavras do Concilio de Trem
to: «Na administração dos sacramentos, ressalvada a
substância, a Igreja teve sempre poder para acrescentar
ou mudar tudo o que julgar ser de maior utilidade para
quem os recebe, e de maior veneração para com os mesmos Sacramentos» (Sess. 21, cap. 2).
A teoria dos incrédulos modernos: Bohling, Heitmuller, Loisy, Reitzenstein, que S. Paulo e a primitiva
Igreja se inspiraram no culto pagão para criar os Sacra'
mentos, foi refutada pelos acatólicos: Anrich, Cumon
Kenedy, Jones, Schweitzer; e pelos católicos: Lagrange,
Jacquier, Mangenot, Prat, Venard...
«Todas as práticas sugeridas pelo instinto religioso
têm entre si certa anologia, — escreve o P. Prat —; incorrería, porém, em imperdoável falácia quem transfor'
masse estas semelhanças em provas de interindependên'
cia» (Theologie de Saint Paul, 2).
Precisamente o que os primitivos cristãos mais odia'
vam era o culto dos ídolos e outras práticas supersticio'
sas pagãs, deixando-se matar antes do que tomar parte
nelas (Ciem. de Alex.: Cohort ad gent., 2; Tert.: De
Spectaculis; De Corona; De idolatria.)
Pelo contrário, dizem S. Justino e Tertuliano que
os pagãos importaram de nós não poucos dos seus ritos
e cerimônias religiosas (S. Just.: I Apol. 66; Tert. De
Praes, 40).
Tertuliano escreve: «Não imita o demônio nos mis
térios dos ídolos as coisas da fé divina?
Também ele baptiza seus crentes e lhes promete
que fará desaparecer as suas faltas, com um lavatório,
que inventou.
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Se não me engano, Mitra também marca os seus
soldados na fronte e celebra a oblação do pão».

Por que não pode qualquer administrar os Sacramentos? Não são os cristãos todos sacerdotes?
Não. Assim o pretendia Lutero, mas a sua doutri
na foi condenada pelo Concilio de Trento (Sess. VII,
can. 10).
Lutero, o primeiro anti-clerical, ensinando que o
tim dos Sacramentos é apenas avivar a £é de quem os
recebe, afirmou também que todos os cristãos eram Sacer
dotes.
O texto bíblico, em que se fundava, refere-se ao
Sacerdócio interno, espiritual (I Pedro, 2, 5); que con
siste em oferecer a Deus o coração contrito (Sim. 1, 19),
ou ao sacerdócio eclesiástico (Apc. 1, 6; 20, 6).
Exceptuados o «Baptismo» e o «Matrimônio», nin
guém, que não seja ministro representativo de Jesus Cris
to e actue em Seu Nome, pode administrar vàlidamente
os Sacramentos. «Os homens devem considerarmos como

ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de
Deus» (I. Cor* 4, 1; Cfr. Act. 20, 28; I Cor. 12, 28;

Efés. 4, 2; Hebr. 5, 1-4).
O «Baptismo» é uma excepção, porque é absoluta
mente necessário à salvação.
Por isso, no caso de urgente necessidade, qualquer
pessoa, homem ou mulher, que tenha uso de razão, po
de baptizar; mas, para baptizar solenemente, deve estar
ordenado, pelo menos de «Diácono».
Como, no «Sacramento do matrimônio», o ucontracto» e o «Sacramento» se identificam, os únicos ministros
deste sacramento são os mesmos contraentes.

Se a «validade dos Sacramentos» depende da
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aintenção do ministro», como se pode estar certo
de os haver recebido?
Como os Reformadores ensinaram que a eficácia dos
Sacramentos dependia exclusivamente da fé de quem os
recebe, naturalmente negaram a necessidade da ((inten
ção da parte do ministro»*
A Igreja Católica, porém, que crê na objectiva efi
cácia dos Sacramentos, considera o ministro como re
presentante de Cristo, operando em Seu Nome*
Portanto, o ministro deve «conformar a sua von
tade com a divina»; e como ministro da Igreja de Deus,
«ter intenção de fazer o que faz a Igreja» (Trid. Sess.
14, cân. 9).
Esta doutrina é evidente por si mesma.
Como pode o Sacerdote absolver o penitente, se não
tem intenção de o absolver?
Como será válido o Casamento, se os contraentes
não têm intenção de se casar?
A conveniente intenção é, portanto, um elemento
essencial à realização do Sacramento. Por outros termos:
sem ela não há Sacramento.
Retirar a «intenção», ao administrar um Sacramen
to, é um pecado tão horrendo e monstruoso, que não
há razão sequer para pensar que os Sacerdotes o co
metam.
Na hipótese quase inadmissível de alguma vez se
dar, a geral Providência de Deus se encarregará de que
tal crime se não repita muitas vezes.
Podemos, pois, estar inteiramente tranquilos.

Por que não crêem os católicos que o «Lava'pés» é um Sacramento?
Porque a tradição divina considerou sempre este
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costume como um «sacramental», e não como um «Sacramento ».
Os Menonitas e Duncardes fazem dele um "Sacra
mento», porque interpretam falsamente as palavras do
Senhor como um «mandamento», sendo elas apenas um
«conselho»,
O «sacramental» não produz graça santificante, mas
a sua eficácia procede da disposição de quem o recebe.
A prática de «lavar os pés» aos que se baptizavam,
conservou-se por muitos anos em Milão, em França e na
Irlanda (S. Ambros.: De Mys.), e é mencionada na Re
gra de S. Bento, como um acto de humildade e caridade.
O costume litúrgico do «Lava-pés» em Quinta-Feira-Santa é mencionado pelo aCerimonial dos Bispos».
Os Reis de Espanha lavavam sempre os pes a 12
pobres na tarde de Quinta-Feira-Santa, prática ainda hoje
observada pelos Bispos em suas catedrais, e por muitos
superiores de Ordens e casas religiosas.

XL

BAPTISMO. SUA NECESSIDADE E EFI
CÁCIA. QUEM DEVE E PODE BAPTIZAR, COMO E A QUEM. O BAPTISMO
DE S. JOÃO BAPTISTA.
Pode um acatólico ou pecador báptizar vàlidamente? Que dizer de alguns médicos sem fé, agnós
ticos e judeus, que assistem aos partos e baptizam
os meninos, que nascem moribundos? Por que rebaptiza a Igreja os hereges, que se convertem ao
catolicismo?
,
Os acatólicos e os pecadores podem baptizar vàlidamente, porque a «validade do Sacramento» não depende da bondade ou ortodoxia pessoal do ministro
(Trid. Sess. 7, cân. 12; De Bapt. cân. 4).
Foi esta sempre a constante tradição da Igreja.
Vemo-lo claramente pelos dois factos seguintes:
S. Cipriano foi co.ndenado pelo Papa S. Estêvão
(254-257) e os donatistas, pelo Concilio de Aries, em
314, por ensinarem o contrário.
Vicente Lerinense diz que na carta, que o Papa
S. Estêvão mandou para a África a S. Cipriano, se liam
estas palavras:
«Nada se inove; mas siga-se a tradição».

b a p t is m o
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*
Ficar o usual e costumado.
Permaneceu o antigo e tradicional; e o novo foi
rejeitdao» (Adv. Haer., 6).
Os médicos e parteiras, 'bem instruídos por Sacer
dotes católicos, baptizam vàlidamente, embora não te
nham religião alguma, contanto que tenham «intenção
de fazer o que faz a Igreja».
O costume não é, pois, digno de censura, mas ie
louvor.
Quanto a rebaptizarem-se os hereges que se conver
tem ao catolicismo, a Igreja rebaptiza-os «condicionalmente», para assegurar a «validade do Baptismo», pois trata-se de um Sacramento necessário à salvação.
E então dá-se o seguinte: como o «Baptismo é con
dicional», ou o convertido está «vàlidamente baptizado»,
ou não está: se está, este segundo «Baptismo é uma mera
cerimônia»; se o «Baptismo foi inválido», como muitas
vezes sucede nas seitas, o convertido fica «verdadeira
mente baptizado».

Eu, como «baptista», creio que o único «Bap
tismo verdadeiro» é o de «imersão». Não foi Jesus
Cristo baptizado por imersão? Não significa a pala
vra «baptizein», que vem no original grego, «sub
mergir»? Não eram os primitivos cristãos baptizados por «imersão»?
A Igreja Católica ensina que o «Baptismo» consis
te ém lavar com água, invocando ao mesmo tempo a
Santíssima Trindade (Trid. Sess. 7, De Bapt. cân. 2;
Decr. pro Arm.).
.
.
A palavra grega «baptizem» e usada pelos autore»
profanos, para significar «imergir um objecto na agua,
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ou para o lavar por imersão ou aspersão» (Kitto: Bibl.
Encycl., Baptism.)
Na Escritura significa «lavar» ou «banhar» (4 E^eiSt
5,. 14; Judit. 12, 7; Ecl. 34» 30; Mrc. 7, 3' 4» Lc* I][» 3&)»
ou estar cercado de males (Is. 2 11 4» Mrc. io t 33»
12, 50); ou o «Sacramento do baptismo» pelo qual cs
homens ficam espiritualmente limpos (Jo. 3, 5; Mt. 28,
19; Rm. 6, 3).
Do «Baptismo de Jesus Cristo» que lemos no Evangelho de S. Mateus «Mt. 3, 16), nada se pode inferir
contra a actual prática da Igreja Católica, porque Jesus
Cristo não carecia de ser lavado de pecados, que não
tinha, nem podia ter: era Filho de Deus; era Deus.
O Baptismo de João, posto que superior às purifi
cações legais dos judeus (Êxod. 30, 17-21; Lev. 6, 27;
Num. 19, 7), era essencialmente distinto e inferior ao
Baptismo instituído por Jesus Cristo (Trid. De Bapt.r
cân. 1).
Era uma simples cerimônia externa de ablução do
corpo (Jo. 1, 3 1), que, segundo ele próprio, não con
feria graça, nem o Espírito Santo (Jo. 1, 3 1; Cfr. Mrc.

1, 8).
Como diz Santo Tomás: «Preparava os homens pa
ra a graça, guiando-os para a fé em Jesus Cristo e excitando-os a arrepender-se de seus pecados» (Sum. Theol.
3» q- 38, a. 3).
Por isso S. Paulo rebaptizou os que tinham sido baptizados por João. Não tinham recebido ainda o Espírito
Santo (Act. 19, 2-5).
Os católicos admitem que na imersão se realiza mais
plenamente o «significado do Sacramento» (Rom. 6, 3-4;
Col. 2, 12; Tit. 3* 5» Efes. 5» 27)* e assim se praticou
durante os primeiros doze séculos.
S. Tomás diz-nos que ainda era prática comum no
século XIII, mas acrescenta: «O Baptismo pode também
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ser conferido por «áspera*», ou «derramamento» (Sum
1 neol. 3, q4 66, a. 7),
A Igreja Ortodoxa grega sempre baptizou por imer
são e crê, erroneamente, que é necessário, para a vali
dade do Baptismo.
O Sinodo de Constantinopla, celebrado em 1756»
ordena que todos os que passarem da Igreja Latina, a
Igreja Católica, para a Igreja Ortodoxa, igreja cismática,
sejam rebaptizados (Cfr. Fortescue: The Orthodox Easter Church, 420).
Indirectamente contra esta doutrina herética, defi
niu o Concilio de Trento a «validade do Baptismo por
efusão» (De B a p t can. 3).
A Tradição Apostólica prova claramente que o
«Baptismo», não só por «efusão», mas também por «aspersão», foi considerado, desde o princípio, tão válido co
mo o Baptismo por «imersão»*
Tertuliano descreve o Baptismo como «uma «aspersão» com qualquer água» (De bapt., c. 6).
S. Agostinho diz que o «Baptismo» perdoa os pe
cados, «ainda que a água apenas salpique levemente o
menino» (In. Jo., 80, 3).
O Baptismo dos inválidos, dos enfermos, — Baptis
mo clínico, de «klme», leito —, era administrado por
«efusão de água», como escreveu Eusébio (Hist. Ecl..
6, 43); e o ((Documento dos Dozes Apóstolos» (c. 8),
do I século, prescreve se baptize por «efusão». quando
não haja água suficiente para a «imersão».
A arqueologia do Baptismo por «efusão» fornece-nos
uma prova muito convincente.
Duchesne escreve:
«Vemos constantemente representações da administração do baptismo nos monumentos...^
Mas porventura vemos nós a imersão total, o ne
to imerso na água até desapatecer completamente.

494

CA IX A D E PERGUNTAS

Nunca o vimos. Semelhante imersão nunca se en
contra nos mosaicos das antigas igrejas, nem^ nas pin
turas das Catacumbas, nem nas pinturas ordinárias, nem
nos objectos domésticos: copos, colheres, etc.; nunca
se encontra esculturado, nem gravado, no mármore.
E todos os monumentos antigos o neófito aparece
de pé, com os pés na água, mas com a maior parte do
corpo fora da água, e o baptizante lançando-lhe a água,
com a mão ou com um vaso, scfbre a cabeça» Churches
Separated from Rom, 62).
Nos baptistérios primitivos, que se encontram nos
cemitérios de Santa Priscila, Ostriano e Ponciano vê-se
também claramente que o «Baptismo era administrado
por efusão» (Bames: The Early Church in the Light
of the Monuments, 117 ).
Foi sempre costume lavar o neófito três vezes, seja
por «imersão», «efusão» ou «aspersão», mas não é es
sencial (S. Greg. 'Magno: Epíst. 43); basta uma vez pa
ra a «validade».
Não é, certamente, provável que os 3.000 conver
tidos por S. Pedro no dia do Pentecostes (Act. 2, 4 1)
fossem baptizados por «imersão», atendendo ao seu nú
mero e à escassez da água em Jerusalém (Robertson:
Bibl. Researches in Palestine, 479-516).
Tão-pouco é provável se praticasse na casa de Cornélio (Act. 10, 47-48) ou na prisão em Filipo (Act. 16,

33>*

O mesmo facto de o Baptismo ser necessário à sal
vação prova que a «imersão» não deve ter sido o único
método proposto por Jesus Cristo.
Então os presos, os enfermos, os moribundos, as
crianças recem-nascidas, os esquimós do Círculo Árti
co ou os beduíns do deserto, hão-de morrer sem «Baptis
mo» por a «imersão» ser pràticamente impossível?
Um baptista, que declara que o baptismo não é

essencid, pode, pode pensado; não um católico, que crê
T r d ll
CriSt° j T e aSS'm falou a Ni««iemo; -Em
v
e, em verdade te digo que quem não renascer da
agua e do Espirito Santo, não pode entrar no reino de
Dews» (Jo. 3> 5).
Bastará baptizar somente em nome de Jesus
Cnsto.^comp Se lê na Bíblia? (Act. 2, 3 8 ; 8, 12 , 1 6 ;

Não. A forma do baptismo dada por Jesus Cristo
foi esta: «Ide, pois, e ensinai todas as gentes, baptizando'Os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo„
(Mt. 28, 19).
As palavras dos «Actos dos Apóstolos - em nome
de Jesus Cristo, «em nome do Senhor Jesus, são con
trapostas ao «baptismo de João». Querem dizer sim
plesmente que foram baptizados com o «baptismo ins
tituído por Jesus Cristo», «em nome da Santíssima Trin
dade» (Mt. 28, 19).
Ensina a Igreja Católica que o Baptismo é abso
lutamente necessário à salvação? Quer isto dizer
que os que morrem sem ele se condenam? Condenam-se então os pagãos que nem sequer ouviram
falar dele, e as crianças que, sem culpa sua, mor
rerem sem Baptismo?

É de fé que o Baptismo é meio necessário à salva
ção ( Trid. De Bapt., cân. 5).
As palavras de Jesus Criíto são claras. «Quem ruxo
renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar
no reino de Deus» (Jo. 3, 5)*
. i,c
Ordenou aos Apóstolos que baptizassem todas
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nações, e prometeu a salvação a todo o que cresse e fos
se baptizado (Mt. 28, 19; Mrc. 16, 16).
A Igreja Católica ninguém condena por «nao ter
sido baptizado com água».
Mitiga a aparente dureza da sua doutrina» ensinando que, em caso de urgente necessidade, basta o «Bap
tismo de desejo» (Trid. Sess. 6: De Just.f c. 4; Sess.
7: De Sac.f cân. 4).
É doutrina dos Santos Padres.
Santo Ambrósio diz na «Oração Fúnebre do Impe
rador Valentiniano II», que morreu catecúmeno: «Oiço
que vos lamentais por ele ter morrido sem receber o Sa
cramento do Baptismo.
iDizei-me: então o seu desejo e petição não valem
nada?
Ele desejou muito tempo antes de partir para a Itá
lia ser iniciado, e expressou-me a sua intenção de que
eu o baptizasse o mais cedo possível...
Não alcançaria a graça que desejou?
Sem dúvida, alcançou-a, porque a pediu» (De
Obitu Valente 5 1) .
O mesmo diz Santo Agostinho: «É minha opinião
que, não só os que sofrem pelo nome de Jesus Cristo,
mas também os que creem e se arrependem de coração,
podem obter os efeitos do Baptismo, não tendo oportu
nidade de receber o Sacramento» (De B a p t 4, 22).
O Baptismo de sangue, ou o martírio, por amor
de Jesus Cristo, é considerado também pelos Santos Padres como equivalente ao Baptismo da água.
Santo Agostinho escreve: «Todos aqueles que mor
rem confessando Jesus Cfisto, embora nao tenham recdbido
lavacro da regeneração, obterão pelo martírio
a remissão de todos os seus pecados, como se tivessem
sido lavados na pia baptismal» (De Civ. Dei. 13, 2).
Os adultos que morrem sem ter ouvido falar de Bap-

BAPTISMO
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tismo, salvam-se pelos méntos de Jesus Cruto, * morrem
perreitamente contritos de seus pecados*
lsto inclui o implícito desejo do Baptismo, pois -,e
dehne «o estado de alma em que o homem desejana ar
dentemente o Baptismo, se soubesse que eia era neces
sário para salvar-se» (Oswald: Dte Lebre von Den Sakramenten, 2 11. Cfr. «O Adventtsmo» c. 4, pg. 58-62—* pelo P. J. Rolim).
As crianças que morrem sem Baptismo ficam pri
vadas para sempre da visão beatífica de Deus no Céu:
mas não são condenadas ao inferno, porque não come
teram pecado algum actual.
Esta privação não envolve injustiça da parte de
Deus, porque a glória dos Céus é um dom livre e sobre
natural, não sendo, portanto, devido à natureza humana.
É quase certo que logram a felicidade natural, co
mo diz Santo Tomás (In IV Sent, 2, dist. 30. q. 2. ad
5): «Elas não sentirão dor, nem padecimento de es
pécie alguma, gozando sempre de paz e akgna íntima,
desfrutando um mínimo da felicidade, que sena o seu
fim natural, se a natureza humana não tivesse sido ele
vada à ordem sobrenatural» (Wilhelm-ScanneU: Manual
of Theology, 2, 34).
Não requer a Bíblia fé e arrependimento, como
preparação, para receber o Baptismo? Como podem
as criancas ter fé e arrependimento? fMrc. 14 , 16 .
A ct. 2, 3 8 ; 8, 1 2 - 3 7 ; 16 , 1 4 - 3 1 ) A BWia não men
ciona baptismos a crianças. Baptiiavam-se as crtanças na Igreja primitiva?

Os textos bíblicos aduzidos não vêm a propósno,
porque se referem aos adultos que se convertem e pe
dem para ser admitidos na Igreja.
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É evidente que estes necessitam de ter fe e estar
arrependidos de seus pecados.
Assim se fazia no princípio da Igreja, e assim re
faz ainda hoje com os que se convertem ao catolicismo.
É verdade que se não faz expressa menção do «Bap
tismo das crianças» no Novo Testamento; mas é, pelo
menos, provável que nas famílias inteiras que, segundo
os «Actos», S. Paulo baptizou (Act. 16, 15; I Cor. 1, 16),
houvesse também crianças.
Demais, as crianças nascem com a mácula do peca
do original (Rom. 12, 5-10), que só o «Baptismo» po
de lavar (}o. 3, 5).
Necessitam, pois, dele, em relação ao «pecado ori
ginal», tanto como os adultos.
Os Santos Padres são unânimes em insistir no
((Baptismo das crianças».
Baseavam-se no mandamento universal de Jesus
Cristo:
((Baptizai todas as gentes» (Mt. 28, 19); no poder
deste Sacramento para apagar o pecado original; e na
necessidade de renascer para a vida sobrenatural (Jo.
3. 5)Santo Ireneu (140-205) escreve: «Jesus Cristo veio
salvar a todos, — meninos, meninas, adolescentes, jovens
e velhos —, que por Seu meio nascem de novo para
Deus» (Adv. Haer., 1. <2, c. 22).
Orígenes (185^255) declara que o Baptismo das
crianças» é de instituição Apostólica (Epíst. ad Rm. 1, 5,
9) e necessário para lavar as crianças do seu pecado ori
ginal (ln Lev., 8, 3).
S. Cipriano e os Bispos do III Concilio de Cartag° (253) ensinam que é necessário baptizar os recém-nascidos o mais cedo possível depois do seu nascimento.
O seu Baptismo não se deve diferir até passarem
oito dias, como alguns opinam.
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Esta prática c um eco fiel do ensino dos Apóstolos
i 4 4 ° 2 3 ) tOU Sant° AgOStinho (Epist 59* 3' 5O Concilio de Milevo (416) declarou que era ne
cessário baptizar as crianças, doutrina que foi repetida
pelos Concilios IV de Latrão, Viena, Florença e Trento.
Como se devem entender estas palavras de S.
Paulo: «Os que se baptizam pelos mortos»? (I

Cor. 15, 29).

Muitas interpretações têm sido dadas a este obscuro
texto de S. Paulo.
Segundo S. João Crisóstomo e Teodoreto, S. Paulo
referia-se àqueles que se baptizavam com o fim de vi
rem a ressuscitar; segundo Santo Epifanio, referia-se aos
catecúmenos que diferem o Baptismo para a hora da
morte? segundo outros, aos que tinham a devoção de
se baptizar sobre o túmulo dos mártires; e ainda segun
do outros, ao «Baptismo metafórico»; Baptismo de morti
ficação e penitência, em sufrágio dos mortos.
Segundo Tertuliano, S. Paulo referia-se aos «baptis
mos suplentes»: os baptismos que recebiam os vivos pe
los seus parentes e amigos, falecidos sem Baptismo
Sem aprovar esta prática, o Apóstolo apela para
-ela como para uma prova da crença na ressurreição dos
mortos.
Pode um protestante
criança católica?

ser

Padrinho de

uma

Não. É expressamente proibido pelo uDirejío Canô
nico» ( Cân. 765)*
O Padrinho contrai o perpétuo encargo de olhar
afilhado, e de o instruir nas
pelo bem espiritual do seu
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obrigações da vida cnstã, especialmente quando os pais
pouco ou nada curam de cumprir ste seu dever.
Como pode um acatólico, um protestante, contrair e
cumprir este dever?...
Estão os pais obrigados a impor nomes cristãos
a seus filhos?

Sem dúvida, segundo o «Direito Canônico» (Cân.
760 *
,
,
Quando os pais se recusam a fazê-lo, o pároco esta
obrigado a acrescentar um nome cristão ao proposto pe
lo Padrinho e a escrever os dois no «Registo Paroquial».
Não é o baptismo uma simples cerimônia ex
terna e iniciação na «Sociedade Cristã»?

Não. Isso era uma dedução lógica da falsa doutrina
protestante, que atribui a rectidão e justificação exclu
sivamente à fé, e que foi condenado pelo Concilio de
Trento (Sess. 6: De Just).
A Igreja ensina que o Baptismo nos lava de todo
o pecado: original e actual (Trid. Sess. 5, cân. 5).
«Fazei penitência, e cada um de vós seja baptiza'
do... para remissão de vossos pecados» (Act. 2, 38).
«Levantaste, e recebe 0 Baptismo, e lava os teus
pecados» (Act. 22, 16; Cfr. I Cor. 6, 1 1 ) .
«Todos os pecados são perdoados pelo Baptismo»,
dez S. Jerónimo (Epíst. 69, 4).
O Baptismo perdoa não só as penas eternas devi
das ao pecado, mas também toda a pena temporal, de
sorte que, se alguém morresse imediatamente depois
de o ter recebido, entraria logo no Céu (Trid. Sess. <
cân. 5; Cfr. Rm. 6, 4).
O Baptismo confere graça santificante à alma, tor-
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nandò-a «participante da Natureza Divina» (S. Pedro,
l ' 4J ? amiga (Jo. 15, 14) e filha adoptiva de Deus
('Km. 8, 15 ); e mfunde-lhe as três virtudes divinas: fé,
esperança e caridade (Trid. Sess. 6, cân. 7); e faz-nos
templos vivos do Espírito Santo (Jo. 14, 16; I Cor.
3, 16).
O Baptismo imprime caracter indelével na alma,
por isso não pode repetir-se (Trid. Sess. 7: De Sac.,
cân. 9)
O Baptismo faz-nos membros da Igreja de Cristo,
com todos os direitos e deveres cristãos.
«Todos os que fostes baptizados em Cristo, revestis'
tes'VOs de Cristo» .
«Todos fostes baptizados num só corpo.’ (Gal. 3.
27; I Cor. 12, 13, 27).
Há alguma diferença entre o Baptismo de João
e o Baptismo de Cristo?

Segundo o Concilio Tridentino, há uma diferença
essencial entre o Baptismo de João (Mt. 21, 25: Lc.
20, 4; Act. 19, 3) e o Baptismo instituído por Jesus
Cristo (Act. 2, 38; 8, 12; 10, 48; 19, 5).
O Baptismo de Jesus Cristo perdoa pecados e con
fere o Espírito Santo (Act. 2, 38; 22, 16; I Cor. 6, 1 1 ) :
o de João, não, como ele próprio declara: «Eu bapúzo-nos com água; mas Ele baptizar'V0S'á com o Espirito
Santo» (Mrc. 1, 8; Cfr. Act. 11, 16).
S. Paulo, reconhecendo a ineficácia do Baptismo de
João, rebaptizou em Éfeso os cristãos judeus, que tinham
sido por ele baptizados.
_
..
O Apóstolo perguntou aos cristãos de Eteso: > ^
recebestes já 0 Espínto Santo, quando abraçastes a fe.
E eles lhe responderam: Antes nos nem sequer te
mos ainda ouvido, se há Espírito Santo.
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E ele lhes disse: Em que Baptismo, logo, fostes vós
baptizados?
Eles disseram: No Baptismo de ]oão.
Então disse Paulo: João baptizou o povo com Baptis
mo de penitência, dizendo que cressem nAquele que ha
via de vir depois dele, isto é, em Jesus.
Ouvindo isto, foram baptizados em nome do Senhor
Jems» (Act. 19, 2-5).

XLI

CO NFIRM AÇÃO . SEUS EFEITOS O MI
NISTRO DA CONFIRM AÇÃO.
Pode-se provar pela Bíblia que a «Confirma
ção» é um Sacramenfo distinto do «Baptismo»?
Que texto bíblico prova que foi Jesus Cristo que
o instituiu? Não era a imposição das mãos (Act.
8, 17 ) usada para conferir graças e dons especiais,
como o de curar, o dom de línguas, etc.?

Não há texto no Novo Testamento que diga expressamente que foi Jesus Cristo que instituiu o «Sacra
mento da Confirmação», mas os católicos estão certos de
que foi divinamente instituído e de que é um «Sacra
mento distinto do Baptismo», porque crêem no testemu
nho infalível da Igreja, que assim o declarou pelo Con
cilio Tridentino (Trid. Sessi 7: De Sac., cân. 1: De
Conf., cân. 1).
Jesus Cristo prometeu que, os que cressem nEle,
recdberiam o Espírito Santo (Jo. 7, 37' 39» *4*
I 5>
26; 16, 7).
Os Apóstolos «foram cheios do Espírito Santo» no
dia do JPentecostes (Act. 2, 4); e S. João (Jo. 7, 38)* e
S. Pedro (Act. 2, 38) declaram que o_ dom do Pentecostes fora prometido a todos os cristãos.
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Os Apóstolos conferiam o Espirito Santo, «ímpondo as mãos sobre os baptizados».
Para o confirmar» basta o seguinte facto:
«Os Apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo
ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, mandaram-lhes lá Pedro e João; os quais como chegaram,
fizeram oração por eles, a fim de receberem o Espírito
Santo; porque Ele ainda não tinha descido sobre nenum, mas somente tinham sido baptizados em nome
do Senhor Jesus.
Então punham as mãos sobre eles, e recebiam o Es
pírito Santo» (Act. 8, 14-17).
«Baptismo» e «Confirmação» são» pois» «dois ritos
diferentes, distintos»; destinados a produzir «efeitos di
ferentes, distintos».
S. Paulo e S. João referem-se com frequência à
«Confirmação» (2 Cor. 1, 21-22; Efés. 1, 13; Tit. 3,
1; I Jo. 2, 20, 27).
Certamente os Apóstolos não teriam «confirmado»
os fiéis com um «rito distinto», depois do Baptismo,
sem o terem recebido de Cristo.
S. Jerónimo diz-nos que no seu tempo a «Confir
mação» era administrada pelos Bispos (Dial. adv. Lucif.
9) e cita os «Actos dos Apóstolos», para provar que é
um Sacramento, como o fizera já S. Cipriano 200 anos
antes (Epíst. 73; ad Jubian, 9; Cfr. Tertul. De Bapt. 7).
Tão-pouco é certo que a «imposição das mãos» era
exclusivamente destinada a conferir «graças e dons es
peciais», como o de curar, o dom de línguas, etc., pois
estas graças se concediam algumas vezes sem «imposi
ção de mãos» e sem rito externo algum (Act. 10, 44);
e nem sempre se concediam a quem recebia a «Confir
mação» (I Cor. 12, 30).

Como se administra o «Sacramento da Connrmação»? É necessário à salvação? Pode um sim-

CONFIRMAÇÃO

efeitos?Ce,d° ,e
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sío os seus

O ministro da «Confirm açãoé o Bispo.
O «Sacramento da Confirmação» consiste na im
posição das maos e unção com o santo crisma.
O «Santo crisma); é uma mistura de azeite de oli
veira e bálsamo», bento pelo Bispo em Quinta-Feira-Santa.
t
>A ((forma do Sacramento», ou as palavras que o
Bispo pronuncia, ao mesmo tempo que unge a fronte,
em forma de cruz, são as seguintes: «Eu te assinalo
com o sinal da cruz, e te confirmo com o crisma da sal
vação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo».
((Na Confirmação recebe-se aumento de graça e for
taleza na fé (Cone. Florent.0)
«Confere à alma os sete dons do Espírito Santo, es
pecialmente fortaleza para professar a nossa fé e com
bater vitoriosamente os nossos inimigos» (S. Ambrós:
De Myst., 7., 42).
A «Confirmação» não é necessária à salvação, como
o ((Baptismo»; mas todo o cristão a deve receber, sen
do possível.
O ((Catecismo do Concilio de Trento» diz: Nin
guém o deve omitir.
Todo o cuidado será pouco em evitar qualquer ne
gligência em receber tão «Santo Sacramentov*, em que
se nos dão tão liberalmente os Dons divinos».
Não obstante o ministro ordinário deste Sacramento
ser o Bispo, como disse, o Papa concede por vezes o pri
vilégio de o administrar a um simples Sacerdote, por
exemplo, aos ((Missionários em terras pagas», etc., e .10
Custódio da Terra Santa, em Jerusalém. — Actualmente
todos os párocos o podem administrar, em caso
cessidade.

EUCARISTIA. JESUS CRISTO, AO INS
TITUÍ-LA, NÃO FALOU METAFORICA
MENTE. TRANSUBSTANCIAÇÃO. NE
CESSIDADE DE COMUNGAR. NÃO É
NECESSÁRIO COMUNGAR NAS DUAS
ESPÉCIES. EFEITOS DA EUCARISTIA.
Por que crêem os católicos que recebem |esus
Cristo vivo na Comunhão?
Os católicos crêem na Real Presença de Jesus Cris
to na Santíssima Eucaristia, porque Ele prometeu dar
mos a comer a sua Carne e a beber o seu Sangue (Jo.
6, 48-70).; porque Ele cumpriu fielmente a sua promessa na noite da última Ceia (Mt. 26, 20; Mrc. 14,
22-24; Lc. 22, 19-20; I Cor. 1 1 , 23^25); porque S. Pau
lo declara que era a crença da Igreja Apostólica (I Cor.
10, 16; 11, 27-29); porque os Santos Padres explicita
mente declararam que a Eucaristia era «a Carne e o San
gue de Jesus incamado» (S. Justino: Apol. 1, 66); por
que a infalível Igreja de Cristo solenemente definiu es
ta doutrina contra os Reformadores do século X V I.
«O Santo Concilio ensina... que no augusto Sacra
mento da Santa Eucaristia, depois da consagração do
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pão e do vinho, Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro
Deus e verdadeiro Homem, está verdadeiramente, realmente e substancialmente contido debaixo da aparência
daquelas coisas sensíveis...
Se alguém negar que no Sacramento da Santíssima
Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente z
substancialmente o corpo e sangue, juntamente com a
alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por
consequência Cristo todo; mas disser que está ali so
mente como sinal, ou figura, ou virtualmente, seja anátema» (Trid. Sess. 13, c. 1, cân. 1).

Não se deverá entender o capítulo sexto de S.
João em sentido figurado? «Comer a minha car
ne» não significará crer na Divindade de Jesus
Cristo? Por que o interpretam os católicos literal
mente?
Os católicos fazem distinção entre a primeira parte
do capítulo sexto do Evangelho de S. João, que vai do
verso 26 ao 51, e a segunda parte, do verso 51 ao 59:
na primeira parte Jesus Cristo fala de Si Mesmo em sen
tido figurado, chamando-Se pão do Céu e comida espi
ritual que devemos receber pela fé; na segunda fala lite
ralmente da «'Sua Came» e «Sangue», como «verdadei
ra comida» e «verdadeira bebida».
«Na primeira parte, — escreve Atzberger
, fala
de alimento presente; na segunda, de alimento futuro.
O alimento presente e dado pelo Pai; o alimento
futuro será dado por Ele Mesmo.
Ao primeiro chama-lhe simplesmente «pâo«; ao se
gundo, a «Carne do Filho do Homem».
Na primeira parte, embora se chame verd ad eiro
«pão», evita cuidadosamente a expressão
onde era de esperar a empregasse; na segunda fala
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♦
«comer-Me» e de «comer a Minha Carne e beber o
Meu Sangue» (Handbuch der Kath. Dogmatik, 4., 569).
O estudo cuidadoso de todo o capítulo reclama se
interpretem literalmente as palavras «comer a Carne do
Filho do Homem e beber 0 Seu Sangue» (}o. 6, 54).
Cristo faz clara distinção entre três qualidades de
pão: pão ou maná do deserto (Êxod. 16, 15; Jo. 6, 49),
dado outrora por Moisés aos judeus para alimento do
corpo; pão do céu ou pão da vida (Jo. 6, 32-35), Jesus
Cristo mesmo, dado pelo Pai aos judeus então como
objecto de fé; e Pão da Vida, o Mesmo Jesus Cristo
na Eucaristia, que seria dado no futuro por Cristo para
vida do mundo (Jo. 6, 52).
Segundo as regras da linguagem, a interpretação
figurada é impossível.
Se uma figura de dicção está definida, não se po
de usar dela em novo sentido, meramente para sus
tentar uma controvérsia.
Comer a carne de alguém era uma figura familiar
entre os antigos judeus, como é ainda hoje entre cs
árabes, mas sempre para significar uma injúria grave,
especialmente uma calúnia ou uma acusação falsa con
tra alguém.
Não é um absurdo imaginar que Nosso Senhor pro
meteu a vida eterna e a ressurreição gloriosa a quem O
caluniasse?
Beber o sangue de alguém era igualmente figura
familiar entre os judeus, mas significava sempre casti
go de Deus (Is. 49, 26; Apc. 16, 6) infligido a seus
inimigos, o que não tem aqui possível cabimento.
A Lei judaica proibia expressamente aos judeus be
ber sangue (Gén. 9, 4; Lev. 3, 17; 7, 26; 19, 26; Deut.
12, 16; 15, 23). Fazê-lo, era considerado um crime hor
rendo (1 Reis, 14, 23; Judit. 1 1 , 10 -11; Ezeq. 33, 25).
Muito bem diz o Cardeal Wiseman: «A idéia de
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beber sangue e comer carne humana repugnava tanto
aos judeus, que o Nosso Salvador, se fosse Mestre sincero, nao podia usar de semelhantes imagens, para ilustrar a sua doutrina tão consoladora e animadora; nem
se teria valido delas, se a isso absolutamente O não obri
gassem as corcunstâncias, como melhor método de ex
por o sentido literal da sua doutrina^ (Lectures on the
Real Presence, 106)*
Os judeus entenderam, sem dúvida, que Nosso Se
nhor falava no sentido literal, pois disseram: «Como
pode este homem dar^nos a comer a sua carne?» (Jo.
6, 53).
Jesus Cristo replicou-lhes, confirmando o sentido
literal das suas palavras.
Deve ter-se presente que Jesus Cristo, como Mes
tre boníssimo, usou de dois métodos de responder a
quem objectava à sua doutrina.
Quando O não entendiam bem, explicava com mais
clareza o seu pensamento e as suas palavras.
Assim, explicou a Nicodemo o Baptismo que eie
não entendia (Jo. 3, 3-5); a possibilidade que tinham
os ricos de se salvarem (Mt. 19, 24^26): o facio da
morte de Lázaro (J. 11, 11-14 ); a idéia da liberdade
(Jo. 8, 32-34. Cfr. Jo. 4, 31-34; 8, 21-23).
Quando os Seus ouvintes entendiam o Seu ensino,
mas recusavam aceitá-lo, repetia-lho com mais ênfase.
Assim, quando os escribas o acusaram de blasfemo
(Mt. 9, 3) por perdoar pecados, insistiu neste seu poder, confirmandoo com a cura do paralítico (Mt. 9. 6).
Quando os judeus Lhe disseram que Ele ainda nao
tinha 50 anos, insistiu na Sua eterna existência (Jo.
8, 56^58).
O-mesmo se deu, quando os judeus objectaram a
Sua Real Presença.
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Quando eles objectaram: «Como pode este homem
darmos a comer a sua carne?»
Não lhes replicou: Eu falo em sentido figurado;
mas repetiu-lhes a mesma doutrina de uma maneira
mais enfática, embora soubesse que se ofenderíam.
Propôs-lha sob preceito, e preceito gravíssimo, di
zendo:
«Pois, se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em uós.
O que come a minha carne, e bebe o meu sangue,
tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é. verdadeira comida, e o meu
sangue verdadeira bebida.
O que come a minha carne, e bebe o meu sanguer
esse fica em mim, e eu nele.
Assim como o Pai, que é vivo, me enviou, e eu
vivo pelo Pai, assim o que me come a mim, esse mesmo também viverá por mim» (fo. 6, 54-58.).
Quando «muitos de Seus discípulos, ouvindo istor
disseram: «Duro é este discurso, e quem o pode ouvir?»
(Jo. 6, 6 1), Jesus Cristo não retratou as suas palavras,,
nem disse que elas se deviam entender em sentido me
ramente figurado.
Ao contrário, disse-lhes:
«Isto escandalizados? Pois que será, se vós virdes
subir o Filho do homem para onde ele primeiro esta'
va?--- As palavras que eu vos disse são espírito e vida.
Mas há alguns de vós que não creem...
Desde então se tornaram atrás muitos de seus dis
cípulos, e já não andavam com ele. Por isso disse Jesus
aos doze: Quereis vós também retirardos?
E respondeudhe Simão Pedro: Senhor, para quem
havemos nós de ir?
Tu tens palavras de vida eterna; e nós temos crido
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e conhecido que Tu és o Cristo Filho de Deus» ( J 0
6, 62-70).
u
A doutrina dos Santos Padres sobre a Real Pre
sença de Jesus Cristo na Eucaristia pode estudar-se em
Berington (The Faith of Catholics, 2, 190-374), Batiffol (Etudes d’Histoire, 2, 107-383) e Lattey (Catho*
hc Faith in the Eucharist, 1, 2-72; D. T., 5 ,112 1-118 3).
Afirmam que o Corpo de Cristo está realmente na
Eucaristia, citam a doutrina da Real Presença; refutam
as várias heresias do seu tempo sobre a Incamação; ne
gam expressamente que a Eucaristia seja uma mera
figura do Corpo de Cristo; afirmam que se recebe Je
sus Cristo fisicamente e corporalmente na comunhão.
Santo Inácio escreve: «Eles, os docetas, abstêm-se
da Eucaristia e da oração, porque negam que a Eucaris
tia seja a Carne de Jesus Cristo Nosso Salvador; aque
la Carne que sofreu por nossos pecados e que o Pa:
em sua misericórdia ressuscitou)) (Ad Smym. 7).
E S. Justino: «Ensinaram-nos que o alimento, tor
nado «Acção de graças)) pela oração das palavras que
vêm dEle Mesmo, que por transmutação nutre o nosso
sangue e a nossa carne, é a Carne e o Sangue de Jesus
Incamado)) (Apol., i, 65-66).
Santo Ireneu: «Como estarão seguros de que o
pão feito Acção de graças é o Corpo do seu Senhor, e
o Cálix é o Seu Sangue, se não creem que Ele é o Fi
lho do Criador dos mundos?)) (Adv. H a e r 4* iS).
Teofilato: «Dizendo, Isto é o meu Corpo, mostrou
que o pão santificado sobre o altar é o Seu verdadeiro
Corpo e não uma figura; porque Ele não disse, Isto
é uma figura, mas, Isto é 0 meu Corpo» (In Mt. b, 26).
S. Cirilo de Alexandria: «Assim como aquele que
junta um pedaço de cera a outro e os põe ao fog°_ az
dos dois um só, assim também quem participa do Cor
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po e Sangue de Jesus Cristo, une-se ao Senhor e o Se
nhor com ele» (In Jo., io, 4).

Não indicou Jesus Cristo claramente que fa
lava em sentido figurado, ao dizer: «O espírito ó

o que vivifjca, a carne para nada aproveita; as pa
lavras que eu vos disse são espírito e vida»? (|o.
6, 64)

Quando no Novo Testamento se contrapõem as
palavras «carne» e «espírito», por «carne» entende-se
sempre a natureza decaída, com suas más inclinações;
e por «espírito», a mesma natureza humana, mas en
riquecida com a graça de Deus (Mt. 26, 4 1; Rm. 7,
5-6, 25; 8, 1-14 ; I Cor. 5, 5; 2 Cor. 7, 1; Gal. 3, 3; 4,
29; 5, 13-26; I Pedro, 3, 18; 4, 6).
Nunca se entendem em sentido literal e figurado.
Portanto, o pensamento de Cristo é claro: As mi
nhas palavras são tão sublimes, que o homem carnal e
mundano' as não pode entender; mas só os que estão
enriquecidos de graça.
S. João Crisóstomo pergunta: «Por que disse o Se
nhor: «A carne para nada aproveita»? Evidentemente
não se referia à Sua Carne.
Falou assim para aqueles que O entendiam em sen-tido carnal... Como vêdes, não se trata aqui da Sua
Carne, mas da maneira carnal com que O escutavam»
(In Joan., 47, 2).

As palavras que Cristo pronunciou na última
Ceia não podem ser interpretadas no sentido fi
gurado? (Mt. 26, 26 -28 ; Mrc. 14, 22-24* Lc
22, 19 -20; 1 Cor. 1 1 , 23-25)
A Igreja Católica interpretou sempre as palavras:
«Este é o Meu Corpo; Este é o Meu Sangue», citadas
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por S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas e S. Paulo, como
pronunciadas por Jesus Cristo no Cenáculo, na última
Ceia, — no sentido estrictamente literal (Trid. Sess.
13, cap. 2, 4).
Estas palavras são tio claras, que, tentar comen
tá-las, é escurecê-las.
Jesus Cristo diz que o que tem em Suas Mãos é o
Seu Corpo, Aceitemos, com humildade, estas palavras,
como os Apóstolos.
O sentido literal é óbvio, e estamos em posse dele
desde o princípio.
A negação dos «Sacramentos» veio uns 1500 anos
mais tarde, e não conseguiu fazer calar a voz da tra
dição cristã.
Pelo ano de 1577 havia 200 interpretações diferen
tes destas palavras entre os «Reformadores», o que pro
va a dificuldade que tinham em defender as suas ex
planações arbitrárias.
Lutero manteve até quase. ao fim da sua vida a
interpretação literal destas palavras contra os «Sacramentários», Zuínglio, Carlstadt e Ecolampádio, ainda
que, como todos os hereges, ilògicamente moveu guerra
declarada ao santo «Sacrifício da Missa^ (Grisar: Luther, 2, 89, 320; 3, 380, 395, 492-496; 4, 506-518).
Ele disse que fora muito tentado a negar a «Pre
sença Real» para «dar um estalo valente na face do
Papado»; mas que recuara diante do ensino da Bíblia
e do forte apoio da antiguidade.
Diz, e bem, Pohle; «Quando quatro autores inde
pendentes, escrevendo em diferentes países e em tem
pos diferentes, para difrentes auditórios, relatam quase
na mesma linguagem, as palavras da Instituição, sem
que a nenhum deles ocorra acrescentar, por exemplo:
«Ele falava da figura do seu corpo»...
17
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No caso presente não tem cabimento algum a in
terpretação figurada (The Sacraments, 2, 26).
Uma figura de dicção conhece-se sempre pela nature
za do caso de que se trata, ou pela linguagem em uso.
Por exemplo: eu, referindo-me a um homem finó
rio, posso dizer: Aquilo é uma raposa; e referindo-me a
outro valente: Aquilo é um leão.
Vejo um retrato, e exclamo: Olha, Fulano!
Num e noutro caso, quem me não entende?...
Mas um pedaço de pão nunca foi símbolo do corpo
humano.
Cristo exclui inteiramente toda a possibilidade de
sentido figurado nas suas palavras, quando disse: «O
pão, que eu darei, é a minha carne, para ser a vida do
mundo» (Jo. 6, 52).
Segundo S. Lucas, Jesus Cristo disse: «Este é o
meu corpo, que se dará por vós» e «Este é o meu san'
gue que será derramado por vós» (Lc. 22, 19-20).

Portanto o Corpo que deu aos Apóstolos era o
mesmo Corpo que seria crucificado na cruz, e o Cálix
continha o mesmo Sangue que seria derramado pelos
nossos pecados.
As palavras da «Instituição» foram pronunciadas na
noite que precedeu a Paixão e Morte do Senhor.
A Santa Eucaristia era a sua última vontade e Tes
tamento (Lc. 22, 20).
Era o «Sacramento» e o «Sacrifício», que seria ce
lebrado até o fim do tempo (I Cor. 11, 26).
As palavras da Sua última Vontade deviam ser cia
ras e interpretar-se no seu sentido natural e literal (Gén.
49, 29; 3 Reis, 2, 2; Tob. 4, 3; 1 Macabeus, 2, 49).
Havia Jesus Cristo, Deus, que amava infinitamente
as almas, de usar de uma figura de dicção que enga
nasse milhões de discípulos, em todos os tempos, e os
levasse à idolatria, que viera abolir?...
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Os «Sacramentos» e ^Sacrifícios^ da Antiga Lei
eram estabelecidos em termos claros.
Por que não havia de ser estabelecido em termos
claros e precisos o grande «Sacramento» e «Sacrifício»
da Lei Nova, que Jesus Cristo nos legava como penhor
da vida sobrenatural da graça e da glória? (Jo. 6.
58^59).

S. Paulo, sem dúvida, interpretou literalmente as
palavras da instituição, pois escreveu:
«Porventura o Cãlix de bênção, que nós benzemos,
não é a Comunhão do Sangue de Cristo? e o Pão, que
partimos, não é a participação do Corpo do Senhor? o
( 1 Cor. 10, 16).

Ele põe em contraste os sacrifícios mosaicos e pagãos, e argui aqueles que tomavam parte nos banquetes sacrificais pagãos.
A razão, que aduzia, é que eles pela participação
do «Cálix consagrado se uniam ao Sangue de Jesus
Cristo, e pela participação do Pão consagrado se uniam
ao Seu Corpo».
Efectivamente, ã própria razão repugnava se to
masse parte em banquetes tão opostos.
Se os banquetes e sacrifícios pagãos eram reais*
reais eram também o «Sacramento» e «Sacrifício^ dos
cristãos.
Expõe ainda com maior clareza a doutrina da
«Presença Real» na mesma Epístola aos Coríntios. di
zendo:
«Portanto, todo aquele que comer este Pão, ou be
ber o Cálix do Senhor, indignamente, será réu do Cor
po e do Sangue do Senhor♦
Examine-se, pois, o homem, a si mesmo, e assim
coma deste Pão e beba deste Cálix.
Porque todo aquele que O come e bebe indigna'

5»6

C A IX A D E P E R G U N T A S

mcntCf come c bebe püTU s i a condettuçao, nuo discetnmdo o Cotpo do Senhot» ( i C o r . 11» 2 7 - 2 9 ) "

«Esta clara e simples razão», — escreve o Cardeal
Wiseman —, parece dizer-nos que é necessário que
Jesus Cristo esteja presente, para que se cometa ofen
sa contra Ele.
Um homem não pode ser «réu de lesa-majestade»,
6e a majestade não existe no objecto contra o qual co
meteu o crime.
Assim também, a ofensa à Sagrada Eucaristia não
pode ser classificada de crime contra o Corpo e Sangue
de Cristo, se Eles não estão no Sacramento» (Lectures
on the Real Presence, 319).
Se Nosso Senhor não está presente na Comunhão,
as palavras do Apóstolo são inteiramente desprovidas
de sentido.
Porque Cristo está realmente presente na Comu
nhão, é que o Apóstolo exorta o pecador a purificar a
sua consciência de pecado, declarando-lhe que uma «Co
munhão indigna» merece a condenação ou juízo de
Deus.
É necessário distinguir este «Pão de todo outro
alimento, e, portanto, apresentar-se à mesa da Comunhão
com a consciência purificada de toda a culpa grave.
Não emprega muitas vezes a Bíblia o verbo
«ser» para significar «representar»? Por exemplo:
«Sete vacas são sete anos» (Cén. 4 1, 26). «Dez
chifres... são dez reis» (Dan. 7, 24 ). «0 campo é
o mundò» (Mt. 13 , 38) «Esta pedra era Cristo»
(1 Cor. 10, 4) «Estes são os dois testamentos»
(Cál. 4, 24) «As sete estrelas são os sete anjos
das sete igrejas» (Apoc. 1,2 0 ) . «Este é o meu cor
po»; «Este é o meu sangue» (Mt. 26, 26-28) não
é um texto paralelo aos anteriores?
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Não. Os textos anteriores não são paralelos às palavras da «instituição» da Eucaristia; são sempre a ex
planação de algum símbolo.
Assim, o texto do Gênesis trata de um sonho; o
de Daniel, de uma visão; o de S. Mateus, de uma pa
rábola; o do Apocalipse, de um símbolo, ou mistério;
o de S. Paulo de uma alegoria.
Também não são gramaticalmente paralelos: o tex
to da Instituição da Eucaristia» tem por sujeito um
advérbio demonstrativo; os demais textos, excepto um,
têm por sujeito um substantivo.
O pronome «Estes» do texto de S. Paulo aos Ga
iatas refere-se evidentemente a Sara e a Agar, men
cionadas no contexto.
Depois, S. Paulo declara expressamente: As coi
sas foram ditas por alegoria».
Não é um facto que no arameu, que Jesus
Cristo falava, não há termo que por si só exprima
«significar»?
Não. Não é um facto.
Há uns 75 anos que o Cardeal Wiseman provou
conclusivamente, que no siríaco havia, pelo menos. 40
expressões equivalentes a «significar» (Horae Syriacae,

3'73>-

Não disse Jesus Cristo figuradamente de Si
Mesmo: «Eu sou a porta» (Jo. 10, 9), «Eu sou a
videira verdadeira»? (Jo. 15 , 1 ) . Não podia tam
bém chamar à Eucaristia figura do seu corpo?

«Eu sou a porta», «Eu sou a vuieira verdadeira
não significa: Eu estou presente, ou Eu sou a figura da
porta ou da videira, porque Nosso Senhor certamente
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não teve intenção de Se fazer símbolo ou figura de objecto algum material.
O contexto, nos dois casos, diz-nos claramente que
Nosso Senhor falava então em sentido figurado.
É pela porta que se entra numa casa; é por Ele
que se vai para o Pai. Por isso acrescenta: «Se alguém
entrar por mim, será salvo» (Jo. io, 9). «Como a va'
ra da videira não pode de si mesma dar fruto, se não
permanecer na videira, assim nem vós 0 podereis dar,
se não permanecerdes em mim » (Jo. 15, 4).

O verbo «Ser»,— «Este é o meu corpo», «Es
te é o meu sangue» — , nio significará «represen
tar», como nos textos seguintes: «Isto é a passa
gem do Senhor» (£xod. 12, 1 1 ) . «Este é o meu
pacto, que haveis de guardar entre mim e vós»?
(Gén. 17, 10)
Não. Não há paralelismo, nem real nem verbal, entre os dois textos e as palavras da «Instituição da Eu
caristia».
O rito inteiro, descrito no Êxodo, é a «Festa Pas
cal», e não o «Cordeiro Pascal».
O rito da «Circuncisão», descrito no Gênese, é
objecto de mandamento divino, e não apenas um sinal
ou símbolo determinado.
Não é impossível a doutrina da Presença Real?
Como pode Deus eterno e infinito conter-se na
«hóstia» que os católicos recebem na comunhão?
A doutrina da «Presença Real» é indubitavelmen
te um grande mistério como a Criação, a Santíssima
Trindade e a Incarnação; mas não é impossível, porque
não implica contradição em si mesma.
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Se Deus pôde criar o universo de nada, por que
não poderá mudar a substancia do pão e do vinho no
«Seu Corpo» e «Sangue»?

O verdadeiro discípulo de Cristo não deve pergun
tar, como os judeus incrédulos, — «Como pode este
homem dar+nos a comer a sua carney> (Jo. 6, 53); mas
aceitar humildemente as palavras de Cristo, como os
Apóstolos (Jo. 6, 69-70).
Os Apóstolos tinham sido testemunhas da transubstanciação da água em vinho em Caná de Galileia
(Jo. 2, 1-11), e de como tinha alimentado mais de 5.000
homens com 5 pães e 2 peixões (Jo. 6, 1-14).
Nunca fizeram, pois, questão de Cristo poder mu
dar o pão em «Seu Corpo» e o vinho em «Seu Sangue».
— Os Apóstolos estavam, de facto, singularmen
te preparados para receber a Eucaristia, e, mediante
eles, o mundo.
Tinham visto o Senhor operar tantas e tão pasmosas maravilhas...
E antolha-se-nos que, além do motivo geral que
Jesus Cristo tinha nelas: a evidenciação da sua Divin
dade, para que o mundo cresse nEle, o motivo parti
cular era prepará-los para a Eucaristia.
Assim o primeiro milagre que fez, estando eles pre
sentes, foi a «mudança da água em vinho».
Acaso não lembra ela a «mudança do pão» em
Seu Corpo e do vinho em Seu Sangue?
Diante deles mesmamente multiplicou os pães e os
peixes.
Já o vimos, para que seja necessário repeti-lo, mes
mo sumàriamente.

E não era ela, evidentemente, um símbolo da mul
tiplicação incomparavelmente mais maravilhosa ainda
do «Pão Eucarístico: o Seu Corpo sacramentado»?
E qual foi o último milagre que Jesus Cristo operou
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durante a sua vida mortal, milagre memorial de todas
as suas maravilhas? (Sim- no, 4)*
Não foi a dita mudança do pão e do vinho em Seu
Corpo e Sangue, e a inefável multiplicação deste divino Pão, que alimenta o mundo das almas cristãs há vin
te séculos e há-de alimentá-las até à consumação de
les?...
Repetimos: antolha-se-nos que o particular pensa
mento de Jesus era preparar os Apóstolos e o mundo pa
ra a Eucaristia. E eles, e por eles o mundo, aceitaram
este mistério de fé: «Mysterium fidei» (P. R.)
Os acatólicos declaram impossível a «doutrina da
Presença Real», porque pensam que ela envolve contra
dição em si mesma. Supõem que, para que fosse ver
dadeira, seria necessário que o pão fosse pão e não fos
se pão, ao mesmo tempo.
Mas não é este o ensino católico.
Depois da consagração as espécies do pão não são
realmente pão, porque a substancia do pão foi mudada
na substancia do Corpo de Cristo.
Não está, pois, ali pão, mas o Corpo de Cristo.
Estão apenas ali as espécies, ou aparências, ou aci
dentes, ou qualidades sensíveis, do pão e do vinho: ex
tensão, cor, sabor, etc.
Estes não foram mudados, não foram convertidos
no Corpo, nem no Sangue de Cristo; mas só a substân
cia, do pão e do vinho.
Mas a realidade de uma coisa está em sua substân
cia, na sua parte invisível, e não nos seus acidentes, na
sua parte invisível.
S. Cirilo diz claramente: Ainda que eu esteja intei
ramente persuadido de que o que vejo é pão e me sai
ba a pão, e de que é vinho e me saiba a vinho, devo
crer que e o^ Corpo e Sangue de Cristo (Cat 4, 9).
A substância do Corpo e Sangue de Cristo na Eu
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caristia não tem nenhuma das qualidades sensíveis do
corpo humano: não é extenso, não ocupa lugar, posto
que esteja unido com os acidentes que ocupam espaço.
Contràriamente às leis físicas, como diz o «Catecismo do Concilio Tndentmo, os acidentes subsistem
por si mesmos, não aderindo a nenhum sujeito
— Não aderem à substancia do pão, porque já ali
não está; nem aderem à substância do Corpo de Cristo,
porque lhe não pertencem. «Subsistem por si mesmos-,
por milagre (P. R.).
Erradamente, portanto, se diria: «O Corpo de Cris
to é redondo» ou: «O Sangue de Cristo tem uma cor
linda».
Se alguém usar destas expressões, elas referem-se
exclusivamente aos acidentes.
Esta doutrina é, sem dúvida, mistenosa, difícil de
entender, porque é contrária a toda a nossa experiência.
Mas os mistérios do cristianismo são únicos, porque
são divinos. Aceitamo-los pelo testemunho de Deus
(I Jo. 5, 9) e pelo infalível testemunho da divina Igre
ja de Cristo.
Não foi a doutrina da transubstanciação in
ventada pelo Concilio de Trento? Pode ela provar-se pela Bíblia ou ensino da primitiva Igreja?
A palavra «transubstanciação» data do século XI.
mas a ideia encontra-se claramente expressa na Bíblia
e nos Santos Padres.
O Concilio de Trento definiu que lesus Cristo es
tá realmente presente na Eucaristia: «Pela Consagra
ção do pão e do vinho opera-se a conversão de toda a
substância do pão na substância do Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a substância do vinho na
substância do Seu Sangue; conversão que é denominada
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adequada e apropriadamente «transubstanciação» pela
Igreja Católica» (Sess. 13, cap. 4; Cfn Cone. Lat., 12 15 ;
11 Cone. de Lião, 1274).

Por esta definição condenou o Concilio a doutrina
luterana da «consubstanciação», isto é: a coexistência da
substância do pão com a substância do Corpo de Cristo
(Grisar: Luther, 1, 162, 320; 3, 380; 5, 463); a dou
trina calvinista da «presença virtual» ou «dinâmica»,
consoante a qual a eficácia do Corpo e Sangue de Cris
to é comunicada desde os Céus à alma dos predestina
dos (I n s t it 4, 27); e a opinião de Zuíngliot que não via
na Eucaristia mais do que um «memorial da última
Ceia» (Opera, 3, 240).
As palavras da «Instituição»: «Este é o meu Corpo»
implicam claramente que, o que Cristo tem em Suas
Mãos, cessou de ser pão, e se tornou o «Seu Corpo».
Como não houve mudança nos acidentes ou apa
rências do pão e vinho, a mudança operou-se nas «subs
tâncias» e pcfr isso a Igreja lhe chama adequadamente
«transubstanciação».
Santo Ambrósio fala de «transubstanciação», ao di
zer: «Por que não haviam de poder as palavras de Cris
to fazer alguma coisa do que já existe, elas que de nada
tudo fizeram?...
O efeito que se produz pela Consagração é o Corpo
que foi formado no seio da Virgem Maria» (De Myst
9. 50 Santo Agostinho escreve: «O que se vê sobre o ah
tar do Senhor é o pão e o vinho; mas o pão e o vinho»
pelas palavras da consagração, tornou-se o Corpo e o
Sangue do Logos» (Serm . 5).
S. Cirilo: «Possuímos como Sacramento vivificante
a Carne sagrada de Cristo e o Seu Sangue precioso de
baixo das espécies de pão e vinho» (Lc. 212, 19).
«'O que vemos e nos parece pão, não é pão, mas o
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Corpo de Cristo; o que vemos e nos parece vinho, não
é vinho, mas o Sangue de Cristo» (Cath., 4, 9).
Todas as antigas liturgias, tanto as do Oriente como
as do Ocidente, claramente falam de «transubstanciação».
A liturgia de S. Basílio numa oração:
«Fazei deste pão o Corpo precioso do Senhor nosso
Deus e Redentor, Jesus Cristo, e deste cálice o Sangue
do nosso Senhor e Deus e Salvador, Jesus Cristo, que foi
derramado pela vida do mundo» (Pohle: The Sacraments, 2, 122).
A Eucaristia é necessária à salvação? Quantas
vezes estão os católicos obrigados a comungar?
A sagrada Eucaristia não é absolutamente necessá
ria à salvação, como definiu o Concilio de Trento. ao
falar do costume, que vigorou na Igreja, do século III
ao século XI, de dar a comunhão às crianças imediata
mente depois do «Baptismo» e da «Confirmação» (Sess.
21, cap. 4).
É necessária no sentido em que nosso Senhor reco
mendou que O recebessemos (Jo. 6, 54; Lc. 22, 19); e
este Seu divino mandamento (Trid. Sess. 12, cap. 2) é
reforçado pelo mandamento da Igreja, que ordena que
comunguemos anualmente pela Páscoa da Ressurreição
(IV Cone. Lat.f 13; cân. 9. 1215), como já fica dito.
Os primitivos cristãos comungavam diariamente
(Act. 2, 42); e a Igreja sempre recomendou aos fiéis
que comungassem com frequência e até diariamente,
sendo possível ( Tnd.*Sess, 22, cap. 6).
Em 1905, Pio X expediu um «decreto» em que
declara que «todos os fiéis têm liberdade de receber
a sagrada comunhão com frequência e até diariamente,
como é desejo de Jesus Cristo e de Sua Igrqa; e que,
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portanto, se não deve negar a ninguém, que se aproxi
me da Sagrada Mesa em estado de graça e com recta
e devota intenção».
:Em 1910, ainda Pio Xt condenou o costume de di
ferir a comunhão das crianças até à idade de 10, 11 e
14 anos, e ordenou que se lhes administrasse «desde que
soubessem distinguir entre o «Pão Eucarístico» e o «pão
material ordinário». E que, enquanto a doutrina, ape
nas se requeria certo conhecimento dos rudimentos da
fé».
Quais são os efeitos da Comunhão na alma?
O principal efeito da Comunhão é a união espiri
tual da alma com Jesus Cristo pelo amor (J. 6, 57-58).
Esta união com Jesus Cristo faz que todos os discí
pulos estejam entre si unidos pelo vínculo da caridade e
constituam o chamado «Corpo Místico de Cristo».
«Nós todos somos um pão, e um corpo, nós todos
que participamos de um mesmo Pãoy> (Cor. 10, 17).
A Santíssima Eucaristia aumenta a graça santificante na alma.
«Ninguém cônscio de pecado mortal, por mais
contrito que se julgue, se aproxime da Sagrada Eucaris
tia sem ter recebido antes o Sacramento da penitência»
(Sess. 13, c. 7, cân. 11).
A Eucaristia é um Sacramento de vida, — verda
deira comida e verdadeira bebida (Jo. 6, 56) das nos
sas almas —, e portanto pressupõe que quem o recebe
deve estar espiritualmente vivo, para o receber digna
mente.
A sagrada Eucaristia, além de ser alimento, é um
«antídoto, que nos preserva de muitas faltas veniais e
de cair em mortais» (Trid. Sess. 13, cap. 2).
Finalmente, a Sagrada Eucaristia «é penhor da nos
sa futura glória e felicidade». (Id. Ibid; Cfr. Jo. 6, 55).
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. ^ doutrina da Presença Real não contradiz a
evidencia dos nossos sentidos? Os olhos, o gosto,
o olfato, o tacto, não dão fé senão de
e vinho.

pão

Não é bem assim.
Os sentidos, depois da Consagração, não dão fé da
substância do pão e do vinho, porque já ali não está;
dão fé dos seus acidentes, porque eles não foram mu
dados,
Mas, embora a substância do pão e vinho estivesse
ali, nunca dariam fé dela, porque não pertence aos
sentidos dar fé das substâncias. Elas não estão ao seu
alcance; transcendem-no.
Dão, portanto, tanta fé da substância do Corpo de
Cristo e do Seu Sangue depois da Consagração, como
davam fé da substância do pão e do vinho antes da
Consagração.
Como eles só dão testemunho das aparências, e as
aparências nem sempre correspondem à realidade, eis
a razão por que muitas vezes nos enganam.
Dá-se isso nas coisas puramente humanas, naturais;
que admira, pois, se dê alguma vez nas divinas e
sobrenaturais, como no caso presente?
Os sentidos dizem-nos que o sol nasce todos cs
dias no Oriente è se põe no Ocidente; mas vem a ciên
cia astronômica pela voz de Copérnico e diz-nos: Não
é assim: a terra é que se move; o sol está firme.
*Os judeus incrédulos veem em Cristo um simples
homem, o afilho do carpinteiro» (Mt. 13» 55) ’ mas os
seus milagres mostram que Ele é Deus.
A ((razão e a revelação» são os dois guias que nos
conduzem à verdade divina; não são as impressões sen
síveis, nem a sensibilidade.
Jesus Cristo declarou «que nos daria a Sua Carne a
comer e o Seu Sangue a beber»*
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Necessitamos de aceitar as Suas palavrast por mais
misteriosa e impossível que se nos apresente a Sua dou
trina.
Como pode o Corpo de Cristo estar em tantos
lugares, ao mesmo tempo? Como pode estar no
Céu e ao mesmo tempo em todas as igrejas do
mundo?
A multilocalização do Corpo de Cristo foi definida
pelo Concilio Tridentino contra os Reformadores.
«Porque não há repugnância entre estas duas coi
sas, — que o mesmo Cristo nosso Salvador esteja sem
pre sentado nos Céus à direita do Pai, segundo o modo
natural de existir, e ao mesmo tempo esteja sacramen
talmente presente, em sua própria substância, em mui
tos outros lugares, segundo uma maneira de existir que
mal podemos expressar por palavras e que, mesmo com
a razão iluminada pela fé, não podemos conceber, mas
que devemos firmemente crer possível a Deus» (Sess,
13, cap. 1)*
O P. Dalgairns responde assim a esta questão:
«Toda a questão se resume nisto: Pode um corpo exis
tir sem extensão?
Quem poderá negar que Deus pode privar um cor
po da propriedade de extensão?
Onde está aqui a contradição?
Não nos é fácil conceber uma substância sem'ex
tensão?
Se analisarmos os elementos da ideia de substân
cia, acharemos que ela é independente da ideia de
quantidade de que depende a extensão; porque a 'mí
nima molécula de oiro é realmente e substancialmente
oiro, como todo o precioso rqetal contido no universo
inteire*.
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^Demais, a quantidade é uma coisa sensível, que
se ve com os olhos e se palpa com as mãos; mas a subs
tancia só a inteligência no-la revela.
Se -Deus reduzir um corpo ao estado de substân
cia pura, ele cessa de ser extenso, sem deixar de ser
corpo.
É pela extensão que o corpo está sujeito âs leis
do espaço; tirada a extensão, participa imediatamente
de algumas propriedades do espírito.
Foi justamente isto que Deus fez ao Corpo de
Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento: tirou-Lhe a ex
tensão; libertou-O das leis do lugar e do espaço.
A maravilha não consiste tanto em estar em mui
tos lugares ao mesmo tempo, como em estar livre das
leis ordinárias do espaço.
Ele penetra a Hóstia, como se fosse um espírito.
É certo que ocupa o lugar que antes ocupava o
pão, para estar assim num lugar definido; mas esta ocu
pação de espaço é indirecta, em razão das espécies, co
mo a alma está sujeita em certo modo às leis do es
paço, em razão do corpo que anima.
Ousareis dizer que envolve contradição, ou que
excede o omnipotente poder de Deus?» (The Holy Communion, 1, 35"3Ó).
Por que comungam os católicos sob uma só
espécie? Não é contra a Bíblia (Jo. 6, 54; 1 Cor.
1 1 , 27-29) e a instituição de Jesus Cristo? (Mt.
26, 27) Não disse Ele claramente: «Bebei todos
dele», do cálice do Seu Sangue? Por que priva a
Igreja o povo de metade da Ceia do Senhor, contràriamente à prática da Igreja primitiva?
A Igreja Católica, ao ordenar pelos Concílios de
Constança e de Trento que se administrasse a comu*
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nhão ao povo sob uma só espécie, nem foi contra o
preceito de Jesus Cristo, nem contra a doutrina de S.
Paulo, nem contra a essência do Sacramento.
O Concilio de Trento declara: «Os leigos, e os sacerdotes que não celebram, não estão obrigados por
preceito divino a receber o Sacramento da Eucaristia
sob as duas espécies, nem se pode duvidar, sem fazer
injúria à fé, de que a Comunhão sob uma só espécie
seja suficiente para sua salvação» (Ssss. 21, cap. 1).
O motivo por que os protestantes insistem tanto
na Comunhão sob as duas espécies, é porque não crêem
na Presença Real de Jesus Cristo na Eucaristia, e por
isso julgam que a essência do Sacramento consiste em
comer simples pão e em beber mero vinho.
Os católicos, porém, que crêem que a Eucaristia é
Jesus Cristo vivo, estão certos de que não recebem o
Seu Corpo somente sob a forma de pão, nem somente
o Seu Sangue sob a forma de vinho; mas de que, sob
cada uma das espécies, recebem o Seu Corpo, Sangue,
^lma e Divindade (Trid. Sess. 13, cân. 3).
O que comunga somente a Hóstia, recebe tanto
como o que comunga também o Cálice: Jesus Cristo
todo e vivo.
—1 Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro
Homem. Não há corpo humano vivo sem sangue.
Logo, onde estiver o Corpo vivo de Cristo, está
também o Seu Sangue. Não há sangue humano vivo
sem corpo.
^ Logo, onde estiver o Sangue vivo de Cristo, lá
está também o Seu Corpo.
Não há corpo humano vivo sem alma, porque a
alma é a forma substancial do corpo humano.
Logo, onde estiver o Corpo e Sangue vivo de
Cristo, lá está também a Sua Alma.
Desde o momento primeiro da união hipostática
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da natureza divina com a natureza humana em Cristo.
3.s duas naturezas tornaram-se inseparáveis#
Logo, sob cada uma das espécies está Cristo todo
e vivo; o Seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade# (P.
R*)*
O capitulo sexto de S. João não apresenta dificul
dade, porque, como apontou o Concilio de Trento#
nosso Senhor prometeu recompensar a comunhão, tan
to sob uma só espécie, como sob as duas#
Ele disse: «5e não comerdes a carne do Filho do
Homem, e beberdes o Seu Sangue, não tereis vida em
vós)) (Jo# 6, 54)# Mas disse também: «O que come
deste pão viverá eternamente)) (Jo# 6# 59). Disse «O
que come a minha Carne e bebe o meu Sangue, tem
a vida eterna» (Jo# 6, 55)# Mas disse também: «5e
qualquer comer deste pãof viverá etemamente» (Jo.
6, 52).
E finalmente disse: «0 que come a minha carne,
e bebe o meu Sangue, esse fica em mim, e eu nele
(Jo. 6, 57)....
Mas disse também «O que come deste pão viverá
etemamente» (Jo. 6. 59; Trid. Sess. 21# cap. 1)#
Quando Jesus Cristo disse: «Bebei todos dele*, do
Cálix do meu Sangue, não se dirigia ao povo; falava
aos Apóstolos, aos Sacerdotes, quet ao celebrarem a
santa «Missa», devem comungar sob as duas espécies,
como está ordenado.
A Eucaristia é «Sacramento ^ e «Sacrifício^.
Como Sacrifício, o Sacrifício da Missa# a dupla Con
sagração, a Consagração do pão e do vinho# é necessá
ria, porque nele se comemora o Sacrifício da cruz.
O Seu Sacerdote é o Sacerdote do Calvário; a Sua
Vítima é a Vítima do Calvário; e o modo de O ofe
recer é a mística representação do d e rra m am e n to o
Sangue do Calvário.
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Os protestantes, desde que negaram a Missa, naturalmente nada entendem da doutrina católica da Co
munhão.
No em que S. 'Paulo primàriamente insiste na
sua Epístola aos Conntios e na necessidade de o cris
tão se purificar de todo o pecado grave antes de rece
ber a sagrada Comunhão.
Se menciona a Comunhão sob as duas espécies, é
porque era uso então recebê-la sob as duas espécies.
Todavia diz expressamente que é sacrilégio rece
bê-la em pecado mortal, quer se receba sob a forma de
pão, quer sob a forma de vinho: «Todo aquele que co
mer este Pão, ou beber o Cáhx do Senhor indigna
mente, será réu do Corpo e do Sangue do Senhor» (i

Cor. i i , 27).
É tal a força e evidência desta expressão «ou be
ber» que se viram constrangidos a corrigir a sua tra
dução, ao rever a versão da Bíblia, feita no tempo do
Rei Tiago.
Jesus Cristo não pormenorizou a forma de comun
gar, como não pormenorizou a forma de administrar o
«Baptismo e o Sacramento da Ordem», isto é: não pres
creveu todos os actos e palavras a usar na administração
destes Sacramentos.
O Concilio Tridentino diz expressamente: «No
atinente à administração dos Sacramentos, ressalvada a
sua substância, a Igreja atribuíu-se sempre o peder de
acrescentar ou mudar tudo o que julgue ceder em maior
veneração dos Sacramentos e em maior utilidade de
quem os recebe» (Sess. 21, cap. 3)*
Por isso, não obstante ter sido costume até ao sé
culo XII, costume que ainda vigora na Igreja Oriental
ismática, administrar a Comunhão nas duas espé
cies, não reprovou nunca o costume que havia nalgu-
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mas regiões de a administrar numa das duas espécies:
de pãot ou de vinho*
Assim, S. Cipnano diz que em seu tempo era
costume administrar a Comunhão às crianças sob a espécie de vinho (De Lapsis, c. 25).
Erat todavia, mais comum administrada sob a forma de pão.
Tertuliano (Ad Uxorem, 1. 5) e S. Basflio (Epíst93) dizem que os primitivos cristãos costumavam le
var para suas casas a Santíssima Eucaristia sob a for
ma de pão e a comungavam por suas próprias mãos,
antes de québrar o jejum.
Do III século ao IX, os anacoretas levavam-na pa
ra o deserto igualmente em forma de pão e a comun
gavam por si mesmos, quando não tinham Sacerdote
que lhes celebrasse a santa Missa (Histórica Lausíaca,
9, 52; Rufinus: Hist. Mon. 2, 7; Theodore Stud., Epis.
1 . 57)S. Dionísio de Alexandria, citado por Eusébio.
conta que foi um menino que administrou o Sagrado
Viático ao Abade Serapião, levando-lhe uma Hóstia
consagrada.
Santo Ambrósio e S. Basílio receberam o Sagrado
Viático sob a forma de pão, como hoje os Srs. Bispos.
A «Missa dos Pre-santificados>'. como o próprio
nome indica, não é verdadeiramente Missa, mas antes
simples Comunhão, pois a Sagrada Hóstia foi consa
grada de véspera.
É um argumento a mais a favor da doutrina da
Igreja.
.
A Igreja Latina celebra a «Missa dos Pre-santihcados» uma só vez no ano: em Sexta-Fcira-Santa; mas
a Igreja Oriental Grega celebra-a todos os dias da Qua
resma, excepto aos sábados, domingos e na festa d
Anunciação.
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A lei actual de receber a sagrada Comunhão sob a
forma de pão data do Concilio de Constança, celebrado
em 1414» que condenou os hussitas da Boêmia por ensinarem que a Comunhão sob as duas espécies era absolutamente necessária.
Esta lei foi confirmada pelo Concilio de Trento
(Sess. 21 # c. 1), que condenou a falsa doutrina dos Re
formadores protestantes sobre este ponto.
Muito tempo antes da promulgação desta lei, já se
observava, geralmente, na prática, por «graves e justas
razões», mencionadas pelo Concilio de Trento: o risco de
derramar o precioso Sangue; a dificuldade em conservar,
reservar, a Comunhão sob as espécies de vinho; a náu
sea natural de comungar por cálices tocados por lábios
menos limpos; a dificuldade de obter vinho, para con
sagrar para milhares de pessoas.
Mas, se estas dificuldades envolvessem doutrina; se
a Comunhão sob as duas espécies fosse de preceito divi
no, a Igreja insistiría pela sua observância.
Mas, não: é uma questão meramente «disciplinar»;
por isso a Igreja está sempre disposta, como guardiã dos
Sacramentos, a adaptar-se, na sua administração, às va
riáveis condições dos tempos.
Insistir na necessidade de comungar sob as duas es
pécies é mostrar que se têm idéias errôneas acerca da Pre
sença Real; como insistir na «necessidade do Baptismo de
imersão» é quase negar a necessidade do Baptismo.
Por que comungam os católicos em jejum?

Os católicos não comem, nem bebem, coisa alguma
antes de comungar, desde a meia-noite, em reverência
a Nosso Senhor, porque, como diz Santo Agostinho, «o
S
t0 cSant° comPraz',se em que, em honra de tão
grande Sacramento, nenhum outro alimento ou bebida
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entre na boca dos fiéis antes do Corpo c Sangue do Se
nhor; e porque é costume em todo o mundo» (Epíst

n 8 t 6).

Segundo Tertulianot era já costume comungar em
jejum no fim do século II (Ad Uxorem, 2, 5).
O III Concilio de Cartago, celebrado em 397, decre
tou que se comungasse em jejumt excepto em Quinta-Feira-Santa, porque era costume celebrar a Missa pela
tarde, em honra da Instituição da Eucaristia.
O II Concilio de Braga, celebrado em 572* orde
nou que fossem depostos os Sacerdotes que celebrassem
sem estar em jejum.
O actuai «Direito Canônico» ordena, no cânon
852, que os católicos se abstenham de comer e beber
desde a meia-noite; que não comunguem senão em
jejum, — excepto se for necessário consumir as Partí
culas Sagradas por motivo de incêndio na igreja, ou
houver perigo de profanação.
Pio X dispensou desta lei, a 7 de Dezembro de
1906, os enfermos que estiverem um mês de cama.
sem esperança de melhorar.
Permite-lhes comungar, sem estar em jejum, uma
ou duas vezes por semana, a juízo do confessor.
Por que ajoelham os católicos, ao entrar na
igreja?

A «genuflexão», ou o «dobrar do joelho», é si
nal natural de «adoração» ou «reverência» (Lc. 22,
4 1; Act. 9, 4 0 5 Filip. 2, 10).
Os católicos ajoelham diante do Tabemaculo, on
de se conserva o Santíssimo Sacramento, em sinal de
adoração a Jesus Cristo, realmente presente sobre o altar.
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Que se entende por Benção?

A «Bênção» é uma devoção que consiste em can^
tar hinos de adoração e louvor diante do Santíssimo
Sacramento exposto sobre o altar.
O Sacerdote põe incenso no turíbulo e incensa o
Santíssimo com três duetos, como símbolo da oração
do povo (Sim. 140, 2).
Os hinos usuais são: «O salutaris Hóstia» e o «Tantum ergo», compostos por Santo Tomás de Aquino.
Depois, o Sacerdote canta uma «oração», toma o
véu de ombros, e a «Custódia» ou «'Píxide», e abençoa
com ela o povo, em forma de cruz.
O povo recebe a «Bênção» de joelhos.
Em seguida rezam-se os «Louvores ao santo Nome
de Deus» e termina com qualquer «cântico».
A ideia de expor o Santíssimo Sacramento genera
lizou-se desde o princípio do século XIV .
O canto da «(Ladainha de Nossa Senhora» e ou
tros hinos em honra da Santíssima Virgem tiveram ori
gem na Itália no século XIII.

X LIII

A MISSA. SUA ORIGEM. ALIVIA AS
ALMAS DO PURGATÓRIO. POR QUE
RECEBEM OS SACERDOTES ESMOLA PE
LA MISSA. POR QUE SE DIZ EM LATIM
POR QUE USA O SACERDOTE DE PARA
MENTOS TÃO ESTRANHOS.
Que é a Missa? ~

Quando os protestantes anglicanos negaram o ^Sacrifício da Missa», o Concilio de Trento declarou a doutrina da Igreja nos cinco cânones seguintes:
i. Há na Igreja Católica um verdadeiro ^Sacrifí
cio», — a Missa—, instituído por Jesus Cristo: o <<Sa
crifício do Seu Corpo e Sangue, sob as aparências dc
pão e vinho*
2; Este «Sacrifício» é idêntico com o Sacrifício da
Cruz, porque o Sacerdote e o Mesmo, Mesma a Vítima
deste «Sacrifício: Jesus Cristo».
Difere apenas na maneira de se oferecer: cruenta'
mente na Cruz; incruentamente sobre o Altar.
3. É um Sacrifício propiciatório, expiatório de nos
sos pecados, dos pecados de todos os vivos e dos que
morreram em Cristo, por quem se oferece.
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4. A sua eficácia deriva do Sacrifício da Cruzt cujos méritos infinitos nos aplica.
5. Embora se ofereça somente a Deus, pode ceiebrar-se em honra e memória dos Santos.
6. A ((Missa» foi instituída por Jesus Cristo na úl
tima Ceia.
Na véspera de Se oferecer a Si Mesmo sobre o al
tar da Cruz, morrendo para nos remir e salvar (Hebr.
ii , 5; 9, 12), quis enriquecer a Sua ‘Igreja com este
«Sacrifício» visível, comemorativo do Sacrifício cruento
da Cruz.
Como Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquísedeque (Sim. 109, 9), ofereceu. a Seu Pai o Seu
próprio Corpo e Sangue sob as aparências de pão e vi
nho, e constituiu os Apóstolos Sacerdotes do Novo Tes
tamento, para que renovassem este oferecimento, até
que Ele voltasse (1 Cor. 11 , 26), por estas palavras:
«Fazei isto em memória de mim» (Lc. 12, 19; 1 Cor.
34)*
Eu não entendo como a Missa pode ser um
verdadeiro Sacrifício. Como pode Jesus Cristo ser
Vítima, se está glorificado?

A Igreja nunca definiu a maneira como Jesus Cristo é Vítima; deixou a questão à especulação dos seus
teólogos.
Dizem alguns que Jesus Cristo sobre o altar é «ver^
dadeira Vítima», porque se coloca em novas condições,
de ordem física ou moral, como que descendo do Seu
estado, ou diminuindo a sua actividade (De Lugo e
Franzelm).
Dizem outros, que, apesar de «mero símbolo de
imolaçao», unido com a Sua Real Presença, é um «Sá-
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crifício», porque representa a "imolação do Calvário»
(Vasquez), ou porque apresenta «Jesus Cristo aparentemente morto» (Billot).
A terceira escola mantém que a Missa implica
uma «verdadeira imolação virtual;/ de Cristo; que as
palavras da Consagração são tão poderosas, que sepa
rariam o Corpo do Sangue de Cristo, se não estivesse
glorifiçado (Lessius e Billuart).
Modernamente excogitou-se «outra teoria- que pa
rece ter sido defendida por não poucos teólogos, antes
do Concilio de Trento.
E seu autor o P. Maurício de la Taille, S. }.
Explica-a assim:
«'A Missa é um Sacrifício, e verdadeiro Sacrifício*
e como tal, mediante a imolação simbólica, é uma ver
dadeira e actual oblação da verdadeira Vítima.
Embora não seja uma real imolação de Jesus Cristo,
executada actualmente por nós, é uma imolação simbó
lica, unida àquele estado de Vítima, celestial e perene,
devido à única imolação real e cruenta outrora consm
mada por Jesus Cristo.
A Missa é um verdadeiro Sacricício, porque a Víti
ma que se oferece é a mesma que foi noutro tempo imo
lada, como a Vítima que se ofereceu no Cenáculo foi
a que seria imolada» (The Last Supper and Calvary, 8).
O Doutor da Igreja, S. Pedro Canísio, o grande com
troversista dos tempos da Contra-Reforma expôs nos
termos seguintes esta doutrina no seu belo uCatecismo».
«O Sacrifício da Missa, entendido como se deve, é uma
representação santa e viva, e uma oblação incruenta,
porém actual, da Paixão do Senhor e do Sacrifício
cruento que foi oferecido por nós na cruz^>.
— Visto a Santa Igreja deixar à especulação dos
seus teólogos a maneira como Jesus Cristo é Vitima
sobre o altar, seja permitido a um discípulo acrescentar
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mais uma teoria ou exposição às teorias ou exposições
dos Mestres.
Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, a Missa, o Sa
cerdócio, na véspera de Sua Paixão e Morte, e portan
to no seu estado de Vítima, passível, vivo, mas mortal.
Foi neste estado passível, mortal, de Vítima, embo
ra agora já não sofra nem possa sofrer — , que Ele se
deu, de uma vez para sempre, como «Sacramento» e co
mo «Sacrifício»; e foi para O reproduzir como Tal que
Ele instituiu o Seu Sacerdócio e Lhe conferiu tão inefá
vel poder, dizendo: «Fd^ei isto em memória de mim»
(Lc. 22, 19; 1 Cor. 11, 24-25).
Instituiu o «Sacramento da Eucaristia», o «Sacrifí
cio da Missa e o Sacerdócio», como passível, mortal, —
e não como ressuscitado e glorioso.
A Missa é, pois, um verdadeiro e real Sacrifício, e
portanto a substância do pão e do vinho é mudada no
Corpo e Sangue de Cristo no seu estado de mortal e
passível, na sua qualidade de Vítima.
No Altar dá-se como Vítima; no Paraíso dar-se-á co
mo «imortal e glorioso».
Assim Se deu a primeira vez; assim, como Vítima,
ficou realmente connosco; assim Se dá e dará até à
consumação dos séculos.
— Glorioso e Vítima?...
— Não compreendeis? E compreendeis como goza
va da infinita Visão Beatífíca como Verbo eterno, por
que era Deus, e sofria e morria, ao mesmo tempo,
na cruz, como Homem?...
Está conforme com os modos de operar de Deus.
Deus falou uma só vez ao nada; e depois à maté
ria cósmica; ao mundo dos infinitamente grandes; ao
mundo dos^nfinitamente pequenos; ao mundo dos es
píritos. angélico e humano; e o que então quis que fos
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sem, ainda 'hoje são; essencialmente ainda não mu
daram.
No mundo sobrenatural, disse uma só vez à Sua
Igreja:
«A quem perdoardes os pecados, serAhes+ão eles
perdoados; e a quem os retiverdes, serAhes-ão eles re
tidos» (Jo. 20, 23).
E Ela ainda perdoa? Ele confirma.
'Disse uma só vez, por todas: «Este é o Meu Corpo que amanhã será imolado por vós; Este é o meu
Sangue que será derramado por vós».
«Fa^ei isto mesmo em memória de m\m».
Tomai o pão em vossas mãos e mudai-o neste mes
mo Corpo que vai ser imolado.
Tomai este Cálix com vinho, como eu acabo de
fazer, e mudai-o no meu Sangue, que vai ser derramado.
A Igreja, o Sacerdócio, cumpre o preceito de Je
sus Cristo, e em virtude destas primeiras palavras, pa
lavras da «Instituição», aparece sobre o altar no estado
em que então se encontrava: vivo, mas misticamente e
incruentamente imolado, como estaria cruentamente, no
dia seguinte, pregado na Cruz.
Não se vê sobre o Altar?
Também se não via imolado no Cenáculo.
É o «Sacrifício do Cenáculo» que se reproduz; mas
como ele era a reprodução antecipada do uSacrifício do
Calvário», o «Sacrifício da Missa» é a reprodução pos
terior do «Sacrifício do Calvário».
Mas como se operam tais maravilhas?...
Sabemos tanto do modo como hoje se operam no
Altar, como sabemos do modo como Jesus Cristo as ope
rou no Cenáculo.
Seres finitos, não pretendamos compreender o IntiCheias de mistérios para nós as coisas humanas.
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não pretendamos os não tenham as coisas divinas.
(P. R.)
Em que parte da Bíblia se fala de Missa? Di
zia-se Missa no Cristianismo primitivo? Não é a
Missa um produto da idade-média?

Malaquias, o último dos Profetas, predisse a aboli
ção dos sacrifícios mosaicos e o estabelecimento de um
«Novo Sacrifício», que seria oferecido em todo o mundo.
As palavras «muctar, muggas, mincha», emprega
das pelo Profeta, encontram-se mais de 300 vezes no
Antigo Testamento, significando sempre um ((sacrifí
cio real»; nunca, um mero culto interno de louvor e
acção de graças.
O Profeta diz, em nome de Deus: «0 meu afecto
não está em vós ( sacerdotes), diz o Senhor dos exércitos; nem eu receberei algum donativo da vossa mão.
Porque desde o nascente do sol até ao poente é
o meu nome grande entre as gentes, e em todo o lu
gar se sacrifica, e se oferece ao meu nome uma obração pura; porque o meu nome é grande entre as gen
tes, diz o Senhor dos exércitos» (Malaq. 1, 10 - 11) .
((A Doutrina dos Doze Apóstolos» (100) diz que
a aMissa» era o ((Sacrifício» predito por Malaquias
(Cap. 14).
Antecipou-se, pois, 14 séculos ao Concilio de Trento (Sess. 22, cap. 1).
As palavras de Cristo ao consagrar o uCálix» pro
vam o caracter sacrifical da Missa.
Lucas esvreveu: ((Hstc Caltx e 0 PJovo Tíiídmcjito em meu Sangue, que será derramado por vós» (Lc.
22, 120).
S. Mateus: «Este é o Meu Sangue do Novo Testa
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mento, que será derramado por muitos, para remissão
de pecados» (Mt. 26/28).
E S. Marcos: «Este é 0 Meu Sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos» (Mrc. 14 24).
Declara, pois, que o Seu Sangue, contido no Cálix.
sera derramado por nos, para nossa salvação.
Ora, para que o derramamento do Sangue perdoe
pecados, é necessário que o Sacrifício seja real e verda
deiro.
Diz o Levítico: «Porque a vida do animal está no
sangue: eu vo Ao dei, para que sobre o altar expiásseis
com ele as vossas almas, e para que a alma fosse expia'
da pelo sangue>> (Levít. 17, n ) .
A Consagração do pão também nos oferece outra
prova do caracter sacrifical da Missa.
«Este é o Meu Corpo, que se dá por vós > (Lc. 22.
19); ou «que será entregue por amor de vós (I Cor.
iit 24).
Estas palavras demonstram claramente que Cris
to Se ofereceu à morte por nós.
Quando o Sacerdote consagra na Missa o Corpo e o
Sangue de Jesus, oferece a Deus>Pai a Vítima da Paixão.
S. Cipriano escreveu no III século: «A Paixão do
Senhor é o Sacrifício que nós oferecemos^ (Epíst, 53.
17)O Sacerdote faz na Missa o que Jesus fez na últi
ma Ceia: «Fazei isto em memória de Mim* (I Cor. 11,
24).
Jesus Cristo, ao consagrar o pão e o vinho no Seu
Corpo e Sangue, ofereceu-Se por Eles à morte; o Sacer
dote, ao consagrar o Pão e o Vinho na Missa, oferece ao
Pai celeste a Morte de Jesus Cristo por todos aqueles por
quem Ele deu a Sua Vida.
«Este é o Meu Corpo», disse Ele, «que sera entre
gue por vós», — entregue à morte. «Este e o Meu San-
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gue, que será derramado por vós»,
em expiação dos
vossos pecados.
« 0 Meu Sangue que será derramado por vós».
Que é isto senão morte?
Na verdade: coloca-nos diante de um símbolo de
morte.
Por meio deste Sacramento participamos do Seu
Corpo e do Seu Sangue; mas esta Morte é ao mesmotempo o preço pago a Deus-Pai por todos nós, como
também para todos é uma formidável realidade» expres
sa na linguagem deste símbolo sagrado.
O preço dos nossos pecados seria pago no Calvário;
mas o nosso amabilíssimo Redentor assumiu ali a sua
responsabilidade e subscreveu-a, rubricou-a, com o Seu
verdadeiro Sangue.
O Corpo do Cordeiro imaculado está entregue nas
mãos de Deus, como preço ajustado do nosso resgate.
Jesus Cristo obriga-se a pagá-lo com a Sua Paixão,,
à qual de então em diante não pode furtar-se sem re
tomar o que entregou ao Pai, sem violar o princípio da
justiça, que manda dar a Deus o que é de Deus (Catholic
Faith in the Eucharist, 117 ).
Todo o argumento de S. Paulo na sua Epístola aos
Coríntios, c. X, 16-21, supõe que os cristãos têm um
Sacrifício próprio, superior aos sacrifícios pagãos e ju
daicos, tomando-se por ele participantes do Corpo e
Sangue do Senhor. Dizia-lhes:
«As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam■
aos demônios, e não a Deus.
E não quero que vós tenhais sociedade com os de
mônios; não podeis beber o Cálix do Senhor e o cálix dos demônios. Não podeis participar da Mesa do
Senhor e da mesa dos demônios» (I Cor io, 20-21).
É pecado grave de idolatria tomar parte nos banque
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tes sacrificais dos pagãos, comer e beber com eles no
altar, isto é: de coisas sacrificadas aos ídolos pelos seus
sacerdotes, das vítimas por eles imoladas.
Pela Comunhão do Corpo e Sangue de Cnsto, unimognos ao Altar, ao Sacerdote sacrifícador e à Vítima
imolada.
Se o Apóstolo não falasse aos Coríntios do Sacri
fício cristão da Missa, a sua comparação não faria sen
tido algum.
«A Doutrina dos Doze Apóstolos» menciona o Sa
crifício Eucarístico: «Reunidos todos no dia do Senhor,
parti o pão (comungai), dai graças e confessai antes os
vossos pecados, para que o vosso Sacrifício seja puro-

(c- 14)-

S. Justino (160) identifica a Eucaristia com a yoblã'
ção pura», a «mincha» de Malaquias, que geralmente su
gere a ideia de uma estrita oblação de trigo.
E diz também: «A oblação da flor de farinha que o
leproso devia fazer, ao ser purificado de sua lepra (Levit.
14, 10, 2 1), era o tipo do Pão Eucarístico, que Jesus
Cristo nos manda celébrar...
O Sacrifício que os outrora gentios, hoje cristãos,
oferecem a Deus por toda a parte, é o Sacrifício do Pão
e Cálix Eucarístico (Dial. cum T r y p h 41).
Santo Ireneu (140-202) representa a Eucaristia co
mo verdadeiro Sacrifício, e assevera que a Vítima que
se oferece é o mesmo Cristo.
«Só a Igreja oferece ao Criador esta oblação pura.
oferecendo-Lhe em acção de graças coisas de Sua criação.
Os judeus não oferecem; as suas mãos estão man
chadas, porque não receberam o Verbo, que nós ofere
cemos a Deus» (Adv. Haeres., 4* *8, 4)*
Menciona claramente a «Consagração» e a ^Comu
nhão», ao escrever: «Porque assim como o pão produ
zido pela terra, quando recebe a invocação de Deus (a
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Consagração), deixa de ser pão comum, para ser Pão Eucarístico..., assim também os nossos corpos, quando recebem a Eucaristia (a Comunhão), deixam de ser corruptíveis, pela esperança de ressuscitar para a vida eter
na» (Ibid. 4, 18, 5).
Tertuliano (160220) fala do Sacrifício Eucarístico como símbolo do Sangue redentor de Cristo na Cruz,,
isto é: representação do Sacrifício do Calvário.
Referindo-se aos mistérios de Mitrast declara que
o demônio imitou os Sacramentos cristãos do Baptismo,
Confirmação e Eucaristia, «a oblação do Pão» (De
P r a e s 15)*
Por ela, a Eucaristia, não é uma simples refeição;
mas uma solene oferenda do Pão num rito religioso,,
um verdadeiro Sacrifício.
Escreve: «Podíeis vós estar seguros em lugar mais
sagrado, do que quando estais junto do Altar de Deus?
Quando recebeis o Corpo do Senhor, assegurais a_
vez de participar do Sacrifício e cumpris o vosso dever»
(De Oratione, 19)*
«Ele foi oferecido, porque Ele mesmo quis, e não
abriu a Sua boca; foi levado como ovelha ao matadou
ro, e como um cordeiro diante de quem o tosquia; emu
decerá, e não abrirá a sua boca» (Is. 53, y), porque
Ele desejava ardentemente comer a Páscoa (Lc. 22, 15 )
com os Seus discípulos, realizar o símbolo do Seu Mes
mo Sangue Redentor» (Adv. Marcion, 4, 40).
S. dipriano (200-258) no século III expôs a doutri
na católica sobre a Missa com a clareza com que a ex
põem os teólogos do século X X .
Diz que a Missa é um verdadeiro e completo Sacri
fício; que contém uma Vitima imolada; que foi ins
tituído por Jesus Cristo; que é uma comemoração da Pai
xão do Senhor e idêntico com a Paixão; que se ofere-
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ce nele o Sangue de Jesus Cristo; que é um símbolo da
comunhão do povo com Jesus Cristo; que se oferece pe
los vivos e defuntos*
Escreve: ((Jesus Cristo foi o Instituidor e o Mestre
deste Sacrifício... Ninguém mais Sacerdote do que Ele,
que ofereceu o Sacrifício a Deus-Pai; e, à semelhança de
Melquisedeque, ofereceu o pão e o vinho, que é o Seu
Mesmo Corpo e Sangue...
Porque, se Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, é o
Sumo Sacerdote de Deus-Pai, e foi o primeiro que Se
Lhe ofereceu em Sacrifício, e ordenou que fizéssemos
o mesmo em Sua Memória, — certamente o Sacerdote,
quando desempenha o ofício de Jesus Cristo, imita-O,
faz o que Ele fez; oferece a Deus-Pai na Igreja um ver
dadeiro e completo Sacrifício, quando procede no seu
oferecimento da mesma maneira que Jesus Cristo pro
cedeu...
E como fazemos menção da Paixão em todos os sa
crifícios, porque a Paixão do Senhor é o Sacrifício que
oferecemos, não devemos fazer mais do que Ele fez.
aPorque, — como diz a Escritura (i Cor. 11, 26) —,

todas as ve^es que comerdes este Pão e beberdes este
Câlix, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele ve*
nha»...
Não se oferecería o Sangue de Cristo, se não hou
vesse vinho no cálice...
É o vinho que será transubstanciado no Sangue de
Cristo.
A mistura das gotas de água com o vinho simbo
liza a união do povo com Jesus Cristo (EpísU 63).
Se alguém constituir o Sacerdote seu testamenteiro,
não se faça por ele oferta alguma, nem se ofereça^Sacrv
fício algum da Missa por seu eterno repouso" (EptsU
1. 2).
Não se deve oferecer a Missa pelos «lapsos», — os
18
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que cometeram algum crime — , sem primeiro terem
feito penitência (Epíst. 15, 2; 16, 2 '3 ).

Não derroga a Missa o Sacrifício da Cruz? Não
foi suficiente o Sacrifício de Jesus Cristo na Cruz?
S. Paulo diz: «Com uma só oferenda fez perfei
tos para sempre os que tem santificado» (Hebr.
10, 14) E : «Somos santificados pela oferenda do
Corpo ó e Jesus Cristo feita uma vez» (Hebr. 10,
10) .

A Missa não derroga o Sacrifício da Cruz, como de
finiu o Concilio de Trento (Sess. 21, cân. 4).
A Igreja Católica ensinou sempre que o Sacrifício
da Cruz foi suficientíssimo para a nossa redenção.
A plenitude do preço uma vez pago, — o Sangue
de Cristo —, impossibilita todo outro pagamento; a
imolação do Calvário torna inútil qualquer repetição.
Mas a imolação é apenas um elemento do sacri
fício, e não é necessário que o Sacerdote, ou sacrificador,
a execute.
O elemento sacerdotal é a «oblação».
A <(oblação» foi feita por Jesus Cristo; e Santo To
más nota que Ele a fez de modo que pudesse ser reno
vada por nós.
A ((imolação» foi executada uma só vez, nem ne
cessita, nem pode, ser repetida.
Mas a «oblação» pode e deve ser diariamente repe
tida, conforme o mandamento de Jesus Cristo: «Fazei
isto em memória de mim» (1 Cor. 11, 24).
Ora, como a ((essência do Sacrifício» não está na
«imolação», mas na «Oblação» ou «Oferenda» do que
deve ser imolado, segue-se que a celebração diária da
Santa Missa é também um Sacrifício diário que ofere
cemos ao Senhor» (De la Taille: Catholic Faith in Eucharist, 113-114).

A MISSA

547

Como se sabe que a Missa tira as almas do
Purgatório? Quem conhece os segredos de Deus?
O Concilio de Trento, depois de recolher e examinar os testemunhos dos Santos Padres e das mais anti
gas «Liturgias», do Oriente como do Ocidente, declarou que «a Missa é um Sacrifício propiciatono pelos
vivos e defuntos; e que as almas do Purgatório sio ali
viadas pelos sufrágios dos fieis, mas especialmente pelo
aceitável Sacrifício do Altar» (Sess25; Sess. 6, cân. 30;
Sess. 12, cap, 2, cân. 3).
Tertuliano escrevia no princípio do século 111:

«Nós dedicamos anualmente um dia às oblações pe
los finados, como se celebrássemos o seu aniversário natalício» (De Cor. Mil., 3),
E noutro lugar: «A viúva fiel faz oração por alma
do seu falecido esposo, pedindo primeiramente o seu
alívio, e depois a graça de ressuscitarem juntos, para a
glória; e com este fim faz as suas oferendas no aniver
sário de sua morte» (De Monog., 10).
Santo Agostinho recorda as palavras de sua quenda
mãe, Santa Mónica: «Disse-me: Enterra este meu corpo
onde quiseres, e não te preocupes mais com ele. Só re
peço que, onde quer que te encontrares, te lembres
de mim no Altar do Senhor» (Conf. 9, 27),
Que orações recita o Sacerdote durante
Missa?

a

No princípio, como preparação, recita o salmo 42:

«Julgaume, ó Deus».

No século IV, os convertidos recitavam este salmo,
quando faziam a sua primeira Comunhão,

Em seguida diz a «Confissão»: confessa os seus pecados, a fim de mais dignamente oferecer o ..Santo Sacrifício».

548

C A IX A

DE

PERGUNTAS

„ O «Intróito»» ou «Entrada», é, geralmente, como
que o tema da Missa do dia*
Nos princípios era um salmo inteiro, com a sua an
tífona*
O Sacerdote recitava-o, indo em procissão solene pa
ra o Altar.

O «Kyrie Eleison» é como que um grito a Deus,
pedindo misericórdia.
Foi tomado das «Ladainhas» antigas que os primiti
vos cristãos cantavam nas procissões.
O «Gloria in excelsis» é uma das orações católicas
mais antigas; mas só foi introduzido na Missa do século
VIII em diante.
A segunda divisão da Missa inclui as «Colectas», a
«Epístola», o «Gradual», a «Sequência», o «Tracto» e o
«Evangelho».
S. Justino menciona já no século II todas estas hções, tomadas dos «Profetas», das «Epístolas» e dos
«Evangelhos».
Escreve: «No dia de sol, juntam-se num lugar to
dos os que vivem nas cidades e no campo, e ali leem
em voz alta as «Memórias dos Apóstolos», ou os «Es
critos dos Profetas» durante o tempo que as circunstân
cias lho permitem» (ApoL, i, 65).
As «Colectas» ou «Orações» aludem à festividade do
dia ou são inspiradas por alguma necessidade de oca
sião, como: paz das nações, pedindo chuva, etc.
À leitura do Evangelho seguia-se o «Sermão», co
mo ainda hoje é costume fazer-se nos domingos e dias
festivos.
O «Credo Niceno» foi introduzido na Missa pela
Igreja Oriental no século VI, e pela Igreja Latina no
século IX.
Segue-se o «Ofertório».
Este momento da Missa é assim chamado, porque
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era então que o povo oferecia o pão e o vinho para o
«Sacrifício», e muitas vezes também azeite para as lâm
padas e incenso para o turíbulo.

'Na oração dó «Ofertorio» o Sacerdote apresenta o
pão e o vinho a Deust pedindo-Lhe que, depois de con
sagrados, a «Hóstia imaculada» e o «Cálix de salva
ção «nos aproveitem para a vida eterna».
A parte essencial e mais solene da Missa é o
«Canon)), que começa no «Prefácio» e termina com c
«Pater Noster».
A «oração central» do «Canon», mencionada já por
S. Justino no século II (ApoL, i, 65), são as palavras da
«Instituição».
É precedida e seguida de «orações» igualmente
«antigas».
O ((Prefácio» com o «Sanctus», três vezes repetido
(Is. 6, 3; Mt. 21, 9; Apc. 4, 8), pode ver-se já em S.
Cirilo de Jerusalém (Caí. 5).
No «Te igitur» pede-se a Deus que se digne aceitar
o «Sacrifício», e ora-se pelo Papa, Bispos e fiéis.
Segue-se o «Memento pelos vivos»; depois o ^Communicantes», no qual se pede a Deus protecção por intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos.
Nas Liturgias orientais vêem-se escritos em dípticos
os nomes daqueles por quem se quer especialmente orar.
No «Anamnese», ou oração que segue à Consagra
ção, comemoram-se a Paixão, Ressurreição e Ascensão
de Jesus Cristo.
No fim desta oração, que é, segundo Duchesne, pa
ra a Igreja Latina o que a «Epiklesis» é para a Igreja
Grega, pede-se a Deus que mande aos Seus anjos levar
este «Sacrifício» para o seu mais sublime Altar (Apoc.
8, 3).
ç
A seguir é o «Memento dos mortos», em que o oa-
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cerdote ora pelos defuntos «que repousam no sono da
paz».
O «Canon» da Missa termina com o «Pater Noster»,
inserto neste lugar pelo Papa S. Gregório Magno (Epíst.,
9, 12).
Parte-se em seguida a «Hóstia» e lança-se uma pe
quenina parte no «Cálix», em memória de Nosso Se
nhor, que partiu o iPão no Cenáculo (Mt. 26, 26).
Simboliza a unidade do «Sacramento», do «Corpo»
e do «Sangue».
O «Agnus Dei» foi introduzido na Missa pelo Papa
Sérgio (687-701).
As «Orações da Comunhão» datam do século IV;
a «Bênção» no fim da Missa, do século IX; e o Evan
gelho de S. João sobre a Incarnação foi acrescentado à
Missa por S. Pio V (1566-1572).
Por que leva o Padre dinheiro pela Missa? Não
foi esse o pecado de Simão Mago? (Act. 8, 18 -24 ).
Por que exige uma determinada quantia, para ti
rar uma alma do Purgatório, com a Missa? Não es
tá, nesse caso, o rico em condições mais vantajo
sas do que o pobre, pois pode deixar mais dinheiro
para Missas, para que lhe tirem a alma depressa
do Purgatório?
Não há simonia em aceitar estipêndio monetário
pela celebração da Missa, porque o Sacerdote não o acei
ta como preço da Missa, mas como meio de sustentação
(S. Tom. 2, 12, q. 100, a. 2, ad 2)
O «Direito Canônico» proíbe a «simonia» e defi
ne-a: «A avidez deliberada de comprar ou vender algu
ma coisa intrinsecamente espiritual por preço temporal»
(Cân. 824).
A Igreja permite ao Sacerdote aceitar estipêndio pe-
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la Missa (Cân. 824), e condenou Wyclif no século XV,
por acoimar falsamente de «simonia» este costume.
Na Igreja primitiva os fiéis ofereciam pio e vinho
na Missa a que assistiam, e muitas vezes colocavam di.nheiro sobre o altar, para uso do Clero e para ele ter
que dar aos pobres.
A prática de dar esmola em dinheiro ao Sacerdo
te pela celebração da Missa data do século VII ou VIII
e torriou-se universal no século XII.
A Igreja concedeu ao Sacerdote que receba esmola
diariamente, mas por uma só Missa, excepto no dia de
Natal em que pode receber pelas três; e legislou severa
mente contra quem negociar com Missas (Cân. 827).
O Sacerdote que receber mais Missas do que pode
celebrar, está obrigado a dividi-las pelos Sacerdotes que
não tenham «intenções»; e muito louvável é o costume
de as mandar aos Missionários que trabalham em terras
de infiéis.
É uma esmola que se lhes faz; um auxílio que re
lhes presta.
Prova-se pela Escritura que a Igreja tem direito,
por lei divina, a exigir dos fiéis que sustentem o seu
Clero (Mt. 10, 10; Lc. 10, 7; 1 Cor. 9, 7, 14).
Mas o costume de receber estipêndio pela celebra
ção da Missa provém somente da tradição, isto é: de
a Igreja o haver aprovado durante os últimos doze sé
culos.
Mestra divina da revelação de Cristo, não podia fa
zer lei universal contrária à lei natural, ou positivo-divina.
Conclusão peremptória: o estipêndio ou esmola Ha
Missa não é «simonia».
Os acatólicos, geralmente, supõem que 500 missas
têm 500 vezes a eficácia de uma Missa.
Não é, porém, assim.
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O valor de uma Missa é infinito» porque Jesus Cristo é o Ministro e a Vítima do Sacrifício da Missa.
Ele delega no Sacerdote que actue em Seu Nome;
mas é Ele Mesmo que executa a acção sacrificial em cada
Missa.
Posto que os méritos de cada Missa» apresentados
a Deus» sejam infinitos, a sua aplicação aos indivíduos
é finita, medida pela aceitação de Deus.
Sabemos, em geral, que escuta as nossas orações,
não sabemos, porém, nem pretendemos saber, a medi
da em que aplica a cada um, em particular, o fruto de
cada Missa.
A Igreja ora em todas as Missas por todos os seus
filhos, vivos e defuntos; mas a particular aplicação dos
méritos de Cristo a cada um só Deus a sabe.
O rico, deixando mais esmolas para missas que o
pobre, nem por isso está em melhores condições, porque
cada um tem o dever de dar esmola, segundo os seus
teres.
E, se for negligente em o cumprir, estará em piores
circunstancias que o pobre, porque pode e deve dar, e
não dá.
O pobre, nem pode, nem deve: não pode, porque
não tem; não deve, porque não pode.
Por que se diz a Missa em latim, língua que
o povo não entende? Não seria melhor dizê-la :*a
língua de cada «Congregação»? Não condena S.
Paulo o uso de dizer a Missa em latim, quando
declara: «Eu antes quero falar na igreja cinco pa
lavras da minha inteligência, para instruir também
os outros, do que dez mil palavras em língua es
tranha»? (I Cor. 14, 19).
Um ministro metodista fez esta mesma pergunta a
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um preto católico de Richmond: — -Por que dizem os
• Padres católioos a Missa em latim?»
Respondeu: — «E que tem isso?
Então Nosso Senhor não entende latim?;/
É assim mesmo*
A Missa não e um «sermão» ao povo; é uma "Ora
ção» a Deus*
É um acto sacrificial* que o Sacerdote pratica* como
representante de Cristo.
Mas a língua em que se diz a Missa não é uma coisa
tão importante, que a Jgreja não permita às "Igrejas-Unidas» que a digam noutras línguas.
Assim, por exemplo, há mais de i ooo anos que os Ítalo-Gregos dizem Missa em grego; os Melquitas da Síria, Palestina e Egipto, em árabe e em grego.
A Igreja Oriental Ortodoxa segue o rito bizantino
e diz a Missa em 14 línguas diferentes.
Mas a Missa é a mesma em todas.
Outrora a língua oficial da Igreja era a língua grega; no século V, porém, substituíu-a pela língua latina.
Roma e as nações do Ocidente, convertidas pelos
Missionários, retiveram o latim na Missa* não só para
mais estreitarem os vínculos da unidade, mas também
para expressarem a imutabilidade do culto católico nu
ma língua que não está sujeita às perpétuas mudanças
da língua vernácula.
'Imaginem os católicos ingleses do século XX que
eram compelidos a decifrar a liturgia escrita no inglês
obsoleto do tempo do Rei Alfredo-o-Grande.
O mesmo se diga dos outros países e povos.
Os católicos, ainda mesmo os mais ignorantes, por
sua assídua e fiel assistência, chegam a conhecer a par
te central da Missa, a Consagração do Corpo e do San
gue do Senhor, e as mais importantes orações* que a
precedem e seguem.
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Demais, a «'Liturgia», a «Missa», está hoje traduzida
em todas as línguas do .mundo, e superabundam os «devocionários» com ela, e até os «missais» em língua ver
nácula, de modo que podem acompanhar o sacerdote*
Não é necessário, porém, nada disto*
Pode-se assistir proveitosamente ã Missa, meditando
na Paixão e Morte do Senhor; recitando orações em hon
ra de Nossa Senhora ou dos Santos, em união com Je
sus Cristo; ou lendo um livro espiritual*
O texto de S* Paulo, citado na pergunta (i Cor.
14, 19), não se refere à Missa; mas ao dom das línguas
(Mrc. 16, 17; Act. 2, 4; 10, 46; 19, 6; 1 Cor. 12), isto
é; aos cristãos que falavam línguas estranhas, que não
tinham aprendido.
Menciona a necessidade de pedir o dom de as in
terpretar (1 Cor* 14, 13); ao contrário, seria inútil e assemelhar-se-ia aos instrumentos músicos que só façam
ruído, em vez de produzirem consonância (1 Cor* 14, 7)*
Ele não condena o dom em si mesmo, pois confes
sa que ele próprio o possui: «Graças dou ao meu Deus,
que falo todas as línguas que vós falais » ( 1 Cor. 14, 18);
e diz: «Não proibais o uso do dom das línguas» (1 Cor.
J 4> 39)Por que apresentaram os tradutores da versão bíbli
ca do Rei Tiago a palavra ((desconhecida» nos versos
2t 4, 13, 14, 19, 27, e a omitiram nos versos 18 e 39,
em que se aprova o dom das línguas?
Isto é honesto?
Por que diz Missa o Padre com paramentos tão
estranhos? Para que são tantas cores? Como se
chamam os diversos paramentos de que se reves
tem os Bispos e os Padres? Vêm porventura dos
trajos judaicos? Têm algum significado místico?
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Os paramentos de que se revestem actualmente os
Sacerdotes para celebrar Missaf exceptuado o "Amicto-,
eram^ os trajos que se usavam ordinariamente em Roma
no século II.
A «toga romana» é que desapareceu, porque, geralmente, os antigos cristãos não a podiam usar, por não
serem considerados cidadãos.
As «Liturgias medievais», especialmente do século
IX em diante, começaram a dar significado místico aos
«paramentos sacerdotais».
Segundo eles, simbolizam a «Incamação os ins
trumentos da Paixão de Cristo»t as «virtudes» e «armascom que o Sacerdote deve equipar-se* para combater pe
la glória do Senhor.
Mas não começaram a usar-se como símbolos.
Era o vestuário ordinário dos Romanos, como se
disse.
A Igreja conservou o seu uso, em contraposição 20
mundo que hoje veste de uma forma, e amanhã já ves
te de outra.
São, pois, até um testemunho da continuidade da
Igreja.
O clero das igrejas modernas protestantes traja co
mo os demais cidadãos.
Os nomes dos paramentos sacerdotais são os se
guintes:
«Amicto»: é uma peça oblonga de linho, algumas
vezes bordada na bainha superior.
Coloca-se sobre os ombros. Data do século IX.
Era a princípio, segundo uns, uma espécie de capuz
com que o Sacerdote cobria a cabeça e as orelhas nos dias
de duro inverno.
Segundo outros, era uma faxa com que se protega
a garganta.
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aAlva»: era a distinta, longa, túnica branca, que os
romanos vestiam por debaixo da outra roupa.
«Sobrepeliz» do Sacerdote e «roquete» do Bispo são
a aAlva» abreviada.
«Cíngulo»: é um cordão ou cinto de seda ou de li
nho, branco ou colorido, com uma borla em cada extre
midade.
Entre os romanos tinha-se por efeminado o que saía
para a rua sem ele, de túnica solta.
((Manipulo»: era, em sua origem, um pano branco,
de linho, que se levava na mão ou braço esquerdo, pa
ra tocar nos vasos sagrados.
Mais tarde, começou a usar-se como mero ornamen
to e a fazer-se de seda de várias cores e com bordados.
(cEstola»: era a longa faxa de que usavam os ma
gistrados e oficiais romanos, quando estavam de serviço.
Os Sacerdotes usam dela na administração dos Sa
cramentos, como insígnia de autoridade.
((Casula», a «pénula» de que fala S. Paulo (2 Tim.
4, 13): çra uma capa impermeável, com capuz, que usa
vam os legionários romanos, como podem ainda ver-se
pintados na «Coluna de Trajano», em Roma.
Primitivamente era uma airosa vestimenta campanulada; mas tem sofrido tais modificações, especialmen
te desde o século XV, que hoje já mal se reconhece.
«Capa-de-asperges», ou «Pluvial»: é a «Casula» di
vidida ao meio, presa junto ao peito por um broche.
O Sacerdote usa-a nas Procissões, Vésperas, Bênção
e no Asperges, antes da Missa, etc.
«Dalmática» do Diácono: era uma túnica exterior,
importada da Dalmácia e introduzida em Roma no tem
po de Diocleciano (284-305).
Vestes privativas do Bispo:

«Roquete», «Capa-Magna», «Sandálias», «'Sapatos de
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« M i t r a » ; to u c a a lta e p o n tia g u d a .

Corresponde ao «Barrete» do Sacerdote e à Tiara /
do Pontífice.
«Báculo»; símbolo de autoridade e jurisdição.
«Anel»; simboliza os desposórios do Bispo com a
Igreja.
«Cruz Peitoral»; data apenas do século XVII.
«Palio»; era o «capote» com que se cobriam os po
bres em Roma e os que não eram cidadãos romanos
(Tert.: De Palito).
Era uma longa peça de linho, que caía sobre o om
bro esquerdo, dava volta ao corpo e recolhia debaixo do
braço. O Cabido de S. João de Latrão oferece anualmente
dois cordeiros, no dia de Santa Inês, de cuja lã se fa
bricam os «Pálios».
Revestem-se dele o Papa, como insígnia simbólica
do seu Supremo Ofício Pastoral; e os Arcebispos, como
participantes do seu plenário poder.
«Tiara Papal»: mitra alta e convexa.
Não é ornamento litúrgico.
O Papa só a cinge nas Procissões e nos actos sole
nes de jurisdição, como nas Definições dogmáticas.
Foi ampliada, primeiro com duas coroas, no tempo
de Bonifácio VIU (i294-131 o); e com três, no Papado
de Bento XII (i334-'I342);
Era usada na Corte Bizantina e os Papas começa
ram a usá-la no século VIII.
O rito romano adoptou as seguintes cores para os
paramentos sagrados: branco, incamado, verde, roxo e
preto.
O «branco» simboliza a «inocência»; o «m&rnado»,
o «martírio»; o «verde», a «esperança»; o «roxo», a «pe
nitência», o «preto», 0 «pranto», o «luto».

X LIV

SACRAMENTO DA PENITÊNCIA, OU
CONFISSÃO SACRAMENTAL. SUA ORI
GEM DIVINA. O SIGILO SACRAMENTAL.
CONTRIÇÃO E SATISFAÇÃO
Quais são as partes essenciais do Sacramento
da Penitência?
iDa parte do Sacerdote: «Absolvição» ou «perdão»:
«Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo».
'Da parte do penitente:
«Contrição»: dor, arrependimento dos pecados por
serem ofensas de Deus, com o propósito firme de os
emendar.
«Confissão»: manifestação dos pecados ao Sacerdote,
com intenção de receber a «absolvição», o perdão deles.
«Satisfação: cumprimento da penitência, imposta pelo Sacerdote em expiação das penas temporais, devidas
aos pecados acusados (Trid., Sess. 14, 3).
As penas eternas são-lhe perdoadas pelo Sacramento,
se 0 recebe devidamente.
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Como se prova pela Bíblia que a Igreja tem po
der de perdoar pecados?
'Primeiramente, Jesus Cristo prometeu a S. Pedro e
aos demais Apóstolos que lhes daria poder de perdoar
pecados (Mt. i6, 18; 18, 18) e cumpriu fielmente a
sua promessa no Domingo de Páscoa, à noite (Jo. 20, 21-

^23).
Depois, ao poder das chaves» implica a jurisdição
suprema sobre toda a Igreja, e inclui necessariamente o
poder de perdoar pecados, porque são eles, e só eles, que
excluem os homens do Reino dos Céus*

Jesus Cristo confirmou este poder a S* Pedro e aos
demais Apóstolos e seus sucessores, quando lhes disse:

«E tudo o que tu ligares sobre a terra, será ligado
também nos Céus; e tudo o que tu desatares sobre a terra, será desatado também nos Céus» (Mt. 16, 19). Isto
a S. Pedro*
A todos os Apóstolos e seus sucessores:

«Em verdade vos digo, que tudo o que vós ligardes
sobre a terra, será ligado também no Céu; e tudo o que
vós desatardes sobre a terra, será desatado também no
Céu» (Mt* 18, 18)*

Esta promessa foi fielmente cumprida, quando lhes
disse:

«Assim como o Pai me enviou a mim, também eu
vos envio a vós.
Tendo dito estas palavras, assoprou sobre eles, e driseAhes: Recebei 0 Espírito Santo*
Aos que vós perdoardes os pecados, serAhes-áo eles
perdoados; e aos que vós os retiverdes, serdhesTio eles
retidos)) (Jo. 20, 21-23).
Ora, a que O enviara o Pai? Não fora a buscar cs
pecadores, e a perdoar-lhes os pecados?
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«Em não vim a chamar os justos, mas os pecadores»
(Mt. 9, 13).
«Eu não fui enviado senão às ovelhas que pereceram da casa de Israel» (Mt. 15, 24). «O Filho do homem
veio salvar 0 que havia perecido» (Mt. 18, 1 1 ) . «E lhe
chamarás por Jesus; porque ele salvará o seu povo dos
pecados deles» (Mt. 1, 2 1). aJesus Cristo veio a este
mundo salvar os pecadores, dos quais o primeiro sou eu»
(I Tim. 1, 15).
Perdoava, com frequência, aos pecadores.
Basta citar uns quantos nomes: Madalena (Lc. 7,
47), a mulher adultera (Jo. 8, 1 1 ) , Zaqueu (Lc. 19, 9),
o Paralítico (Mt. 9, 2), o Ladrão, na Cruz (Lc. 23, 43).
Delegou nos Seus Apóstolos o poder de perdoar,
que Ele próprio exerceu.
Como o Pai me enviou a perdoar, assim também eu
vos envio a vós a perdoar em Meu Nome.
«Recebei o Espírito Santo», porque perdoar pecados
implica dar a vida espiritual da graça ao pecador e torná
-lo «templo do Espírito Santo» (I Cor. 3, 16).
O Sacerdote, antes de absolver o penitente, exami
na atentamente as suas disposições.
Se ele está arrependido, recebe o perdão de Deus por
meio do Sacerdote; se, porém, não dá sinais de arrepen
dido, nem o Sacerdote o absolve, nem Deus lhe perdoa;
se dá sinais de arrependido, mas hipocritamente, o Sa
cerdote absolve-o, mas Deus não lhe perdoa. Os seus pe
cados são «retidos ».
Restringiu Jesus Cristo aos Apóstolos o poder de
perdoar?
De modo algum.
A verdadeira natureza da Igreja, — continuar a mis
são de Jesus Cristo até ao fim do mundo (Mt. 28, 20) — ,
prova que este dom concedido aos Apóstolos não foi pes
soal, mas uma instituição permanente, que deve perdu-
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rart enquanto houver pecadores no mundo (Trid. Sess
14, cân. 3),
'
'
Não foi a Confissão auricufar introduzida por
Inocêncio III no IV Concilio Lateranense, cm 1 2 1 5 ,
como sustentou C alvin o ? Criam os primitivos cris
tãos que a Igreja tinha poder de perdoar pecados?

O Concilio Tridentino declara expressamente que a
exposição de Calvino é uma «vã calúnia^, e acrescenta:
«A Igreja não ordenou aos fiéis no Concilio Lateranense
que confessassem os seus pecados, porque eles sabiam que
era necessário confessados, por direito divino; — mas que
deviam cumprir o preceito, ao menos uma vez por ano»
(Sess, 14, cap, 5).
A «Confissão» não é uma instituição do Papa ou do
Concilio; mas uma instituição divina, observada na Igreja
desde o princípio.
«Se alguém negar que a Confissão sacramental foi
instituída, ou que é necessária à salvação, por direito
divino; ou disser que a Confissão em segredo ao Sacer
dote, como se observou desde o princípio, e ainda hoje
se observa, não é conforme à instituição e Mandamento
de Cristo, mas uma invenção humana, seja anátema^
(T rid , Sess, 14, cân, 6).
Ninguém nega hoje que a Confissão seja tida em
toda a Igreja Católica como uma lei divina e que tenha
sido geralmente observada, no Oriente como no Ocidente.
desde o século XII.
. .
Se algum Papa ou Concilio Geral a tivesse instituído,
teria havido um protesto geral, que a historia da Igreja
desse período não deixaria de registar. Não da, porem.
fé disso.
,
•
A Igreja Ortodoxa Grega, que se separou da I.,.eia
Romana no século IX, e as demais Igre,as Onenta.s, que
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se separaram no século V, conservaram a Confissão sacra
mental como uma instituição divina.
Os «Penitenciais» da idade-média contêm normas
práticas para os confessores e urgem com elest para que
advirtam os penitentes de que não devem ocultar, mas
confessar, os seus mesmos pecados de pensamento e de
sejo, como se estivessem falando a sós com Deus*
O «Penitencial» mais antigo foi o de Viniano ( 57°)»
escrito na Irlanda.
O que maior influência exerceu foi o do Arcebispo
grego Teodoro, Arcebispo de Cantuária.
S. Columbano introduziu os «Penitenciais» em Fran
ça nos princípios do século VII (615).
Os «Decretos Penitenciais)) dos Concílios de Vórmia
(868), Chale, Túrones e Remos (8 13) provam que cs
católicos se confessavam já no século IX.
Teodolfo, Bispo de Orleães (821), não só menciona
o essencial do «Sacramento da Penitência», mas até os
seus actos externos: «exame de consciência, confissão de
todos os pecados, acto de contrição com propósito firme
de emenda, imposição da penitência e absolvição do Sa
cerdote» (Tixeront: Confession a Divine Institution, 7).
Alcuíno (735-804) fala da necessidade de confessar
os próprios pecados ao Sacerdote, e escreveu uma breve
instrução sobre a Confissão, para uso das crianças da es
cola de S. Martinho de Túrones (Epíst. 112 ).
S. Bonifácio (755), o Apóstolo da Alemanha, adver
te aos confessores que devem absolver os penitentes, ape
nas terminada a Confissão (Statuta, 30).
S. Crodegando (742-764), Bispo de Métis, obrigava
o seu Clero a confessar-se ao menos duas vezes por ano
(Regula Canonicorum, 14).
Santo Isidoro de Sevilha (636) fala da penitência
que o ministério sacerdotal requer.
Compreende quatro actQs diferentes: «Confissão fru'
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tuosa, que restitua a vida à alma; contrição, ou dor dos
pecados; reparação deles, ou satisfação; e absolvição».
A «absolvição» não é uma simples reconciliação com
a Igreja; mas uma purificação interior da alma, efectuada
pelo ministério do Sacerdote, que se estende a todos os
pecados, por mais graves que sejam (EtymoL, 6, 10; De
Eccl. Off.C, 2, 17).
S. Gregóno Magno ( 59° ' 6° 4) escreve na sua homí
lia sobre o capítulo 20, verso 23, do Evangelho de S.
João: «Os Apóstolos receberam, pois, o Espírito Santo pa
ra desligar os pecadores da cadeias dos seus pecados.
Deus fê-los participantes do seu direito de julgar; e
eles julgam em Seu Nome e em Seu lugar.
Ora, como os Bispos são Sucessores dos Apóstolos,
têm o mesmo direito».
O Bispo deve proceder com justiça, ao exercer este
poder de perdoar ou reter os pecados, fazendo as vezes
de Deus.
Deve conhecer com exactidão os pecados que o pe
cador cometeu e a penitência que fez por eles.
Só o pode conhecer pela sincera «confissão» do pe
nitente.
Portanto, a «Confissão» é um corolário necessário do
carácter judicial da sentença do Bispo.
Para o Bispo poder julgar, como está obrigado, neces
sita de conhecer a causa.
S. Gregório exorta o pecador a fazer a sua uConfis
são» com toda a sinceridade e humildade, pois a Con
fissão sincera e humilde tem como consequência ressuscitá-lo espiritualmente.
O pecador, ao confessar sincera e contritamente os
seus pecados, é como Lázaro: já vive, mas está ainda h*
gado com as ataduras de seus pecados. Precisa de que o
Sacerdote lhas corte: e corta-lhas, absolvendo-o.
Responsabilidade, sem dúvida, tremenda, a respom
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sabilidade do Confessor, absolvendo ou retendo os p t'
cados.
Os elementos essenciais do Sacramento da Peniten
cia resumem-se nestas palavras: «Confissão, contrição, sa
tisfação e absolvição».
S. Cesário de Aries (470-542) escreve: «Deus quer
não só que Lhe confessemos a Ele os nossos pecados,
mas também aos homens; e já que não podemos isentar
mos inteiramente deles, não deixemos nunca de recorrer
ao remédio da Confissão» (Serm. 253, 1).
Noutro «sermão sobre o juízo final» diz aos seus ou
vintes:
«(Se quereis escapar à eterna condenação, confessai-vos sinceramente do mais íntimo dos vossos corações e
cumpri a penitência que o Sacerdote vos impuser» (Serm.
251).
S. Leão Magno (440-461) escreveu: «Deus, em sua
infinita misericórdia, preparou dois remédios para os pe
cados dos homens: o Baptismo e a Penitência. Pelo «Bap
tismo» nascemos para a vida da graça; pela «Penitência»
recuperamo-la, se tivemos a infelicidade de a perder.
Aquele que violou as promessas do Baptismo pode
obter o perdão de seus pecados, condenando-os.
A divina bondade ordenou que o pecador não pos
sa obter o perdão de seus pecados senão pelas orações
dos Sacerdotes.
O próprio Jesus Cristo conferiu aos chefes da Igreja o
poder de impor penas canônicas aos pecadores contritos
e confessados, e permitir-lhes que recebam os Sacramen
tos de Cristo, depois de terem purificado as suas almas
com a salutar satisfação...
Todo o cristão, portanto, deve examinar a sua cons
ciência, não diferindo de dia para dia a sua conversão.
Ninguém espere satisfazer à justiça de Deus no leito
da morte.

pen it ê n c ia

565

É um perigo para os fracos e ignorantes diferir a
sua conversão para os últimos dias de sua vida, cheios de
incerteza, e em que talvez não tenham um Sacerdote que
os absolva.
É preferível faze-lo, quando se pode obter o perdão
pela plena satisfação de seus pecados» (Epíst. 108).
Estas palavras são tão claras, que alguns protestantes
atribuíram a origem da Confissão a S. Leão Magno.
Deve notar-se que, quando ele fala de ^orações do
Sacerdote», não se refere a ((orações» que o Sacerdote de
va recitar antes de conceder o perdão ao penitente, mas
à ((absolvição sacramental», que naquele tempo era cos
tume dar-se em forma de prece; costume que ainda per
dura nas igrejas orientais, como já tivemos ensejo de
dizer.
Noutra carta aos Bispos de Campinia declara que o
costume de constranger os penitentes a ler püblicamente
os seus pecados na igreja era contra ((a regra Apostólica»;
que bastava dizer os pecados em Confissão secreta, como
tinham ensinado os Apóstolos.
Santo Agostinho (354-430) adverte os cristãos de
que não deem ouvidos àqueles que negam que a Igreja
tenha poder de perdoar todos os pecados (De Agon.
Christ., 3; Serm. 295, 2).
Compara a consciência cheia de pecados ao abcesso
cheio de pus, e o Sacerdote ao cirurgião.
A Confissão lanceta o abcesso e esvazia-o.
Avisa os pecadores de que não deixem a Confissão
para a hora da morte, não suceda não poderem então
confessar os seus pecados ao Sacerdote (In Ps. 66. 5;
Serm. 393).
Santo Ambrósio ( 34° ' 397) declara, que os Sacerdo
tes perdoam todos os pecados, não em seu propno nome,
mas como ministros e instrumentos de Deus (De poen.,
1, 2).
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S. Paciano de Barcelona (390), respondendo à objecção dos Novacianos, que só Deus pode perdoar pecados,
escreve:
«Isso é verdade; mas o que Ele faz por meio dos
seus Sacerdotes, o faz por Seu mesmo poder.
Porque Ele disse aos Apóstolos: «T«do o que vós
ligardes sobre a terra, será também ligado nos Céus».
Mas como falaria Ele assim, se os Apóstolos não pu
dessem atar e desatar os homens?» (Epíst. Ad. Symp

1, 6).
S. Basílio (331-339) escreve:
«Deve seguir-se na Confissão dos pecados a mesma
regra que se segue na manifestação das enfermidades do
corpo.
Assim como, pois, as enfermidades do corpo se não
descobrem a todos, nem a qualquer ao acaso, mas somen
te aos especialistas que as saibam curar; assim a Confis
são dos pecados deve fazer-se também ao Sacerdote ,apaz de lhes aplicar os necessários remédios» (Reg. Brey.
228).
S. Paulino de Milão (395) menciona explicitamente
na vida de Santo Ambrósio que o Santo ouvia confissões.
Escreve:
‘(Muitas vezes, ao confessar algum penitente, chora
va, obrigando-o assim a chorar também...
Mas nunca falava, senão somente com Deus, de pe
cados que tivesse ouvido em confissão» (Vita Ambrosii,
39)O historiador Sócrates diz que por ocasião do cisma
dos Novacianos (2 5 1) os Bispos da Trácia decidiram no'
mear «penitenciários» para todas as igrejas, que fizessem
suas vezes, ouvindo confissões e cuidando de que os peintentes cumprissem a penitência que lhes impusessem
(Hist. Eccl. 5, 19).
Em 308 o Papa Marcelo nomeou em Roma 25 «Pe-
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mtenciarios» e distribuíu-os pelas 25 igrejas titulares»
para baptizar e impor penitência» (Lib. Pontif. 1, 164)!
Segundo Duchene, isto implicava o dever de ouvir
confissões.
Orígenes (185-254) fala claramente da Confissão
secreta no seu «comentário ao salmo 27». Escreve:
«Quando comemos uma coisa indigesta, começa a
doer-nos o estômago pelo excesso de humor que nele se
acumula, e só deixamos de sofrer, quando o deitamos
fora.
Semelhantemente sucede aos pecadores que conser
vam os pecados ocultos em sua consciência e os não ma
nifestam: tornam-se mortalmente enfermos.
Mas, se acusam os seus pecados e os confessam, vo
mitam fora a sua iniquidade e ficam completamente li
vres da causa do seu mal.
Mas pensai bem antes em quem elegeis para ouvir
os vossos pecados.
Antes de descobrir a natureza da vossa doença a um
médico, procurais saber bem primeiro quem ele é: o seu
caracter e o seu saber...
Se vos der algum conselho, segui-o.
Se julgar que a vossa doença é de tal natureza, que
seria bem publicá-la na igreja, para edificação dos irmãos
e para vossa cura completa, não hesiteis em o fazer».
S. Cipriano (200-258) menciona também a Confis
são no seu tratado «De Lapsis» (28, 19).
Na perseguição de Décio (249-251) apostataram
muitos cristãos: uns, sacrificando aos ídolos: outros, ootendo certificados oficiais em que se declarava falsamen
te que tinham sacrificado.
Chamavam-se os primeiros «sacrificati»; os segun
dos, «libellatici».
. ..
O Santo condena os Sacerdotes que admitiam nova
mente estes apóstatas à Comunhão, sem primeiro terem
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feito penitência pública (Epíst. 16, 2), e urge que se con
fessem, embora tenham pecado só por pensamento.
Escreve: «Ainda que estes cristãos não tenham come
tido os crimes dos «sacrificati», nem sequer dos «libellatici>\ todavia por terem pensado em apostatar, estão obri
gados a confessar-se ao Sacerdote do Senhor, fazendo de
pois penitência pública, libertando-se assim do peso dos
seus pecados...
Confesse, pois, cada um de vós os seus pecados agora
que o pode fazer, e que a sua «satisfação» e a «absolvi
ção» do Sacerdote são agradáveis a Deus».
De um «Édito» do Papa Calisto (217-22J2), mencio
nado por Tertuliano (160-220) no começo de um capí
tulo do seu livro sobre a «Modéstia» deduz-se evidente
mente que a Igreja Católica reclamava já então o poder
de perdoar todos os pecados.
Tertuliano escreve: «Oiço dizer que saiu um «Édito»,
e muito peremptório.
O Pontífice Máximo, que é o Bispo dos Bispos, ex
pediu um «Édito»: Eu perdoo os pecados do adultério e
da fomicação aos que tenham cumprido os requisitos ia
Penitência».
Segundo Vacandard, Batiffol e Rauchen, este «Édi
to» operou uma profunda revolução na disciplina peni
tencial da Igreja, que até ali excomungava para sempre
os cristãos réus de «homicídios, apostasia e impureza»;
segundo D ^lès, não fez mais que confirmar a disciplina
tradicional, rejeitada pelos Montanistas no século III.
Quando Tertuliano se fez montanista, negou, como
todos os hereges, a divina autoridade da Igreja, e por
conseguinte o poder de perdoar todos os pecados.
O veemente protesto de Tertuliano só prova que o
Bispo de Roma reclamou sempre o Primado, e que a
Igreja tem poder de perdoar todos os pecados.
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Por que não há-de ser livre a Confissão, como
nalgumas seitas protestantes?

É porque a Confissão é necessária por direito divíno», como declarou o Concilio de Trento (Sess. 14, Câ
nones, 6, 7).
Jesus Cristo estabeleceu-a como meio de perdoar os
pecados que se cometem depois do Baptismo.
Todo o cristão, portanto, que pecar e quiser obter
o perdão, tem de recorrer a este divino meio.
Santo Agostinho responde a esta objecção, dizendo:
«Fazei penitência, como é costume na Igrejat se quereis
que ela ore por vós.
Ninguém diga: — Eu faço penitência secretamente
diante de Deus. Ele sabe-o e perdoa-me, porque faço pe
nitência em meu coração.
— Se isto valera, em balde dissera: Tudo o que
desligardes na terra, será também desligado nos Céus*.
Daria Deus em vão as chaves à Sua Igreja?
Poderemos nós frustrar o Evangelho e as palavras de
Jesus Cristo?» (Serm. 392).
— Vê-se que já no tempo de Santo Agostinho ha
via quem dissesse, como hoje: «Eu confesso-me a Deus*
e basta».
A resposta do Santo Doutor, dada no século V. vale
ainda para o X X (P. R.).
As palavras de S. João «perdoar pecados» (Jo.
20, 2 3) não significarão simplesmente «declará-los
perdoados», ou o «poder de anunciar o Evangelho»?

Não. Uma e outra interpretação protestantes foram
expressamente condenadas pelo Concilio de Trento.
A «Absolvição do Sacerdote não é uma simples :erimónia, o poder de anunciar o Evangelho, nem uma de
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claração de que os pecados estão perdoados» mas e a rnaneira de um acto judicial» em que se pronuncia uma sen
tença, sendo juiz o Sacerdote» (Sess. 14» cap. 6» cân. 9)*
Deduz-se isto claramente das palavras de Cristo, que
conferiu aos Apóstolos o poder de atar e desatar, de per
doar ou reter os pecados (Mt. 16, 19; 18, 18; Jo. 20, 23).
Jesus Cristo não empregou sequer a palavra ((decla
rar» perdoados os pecados, nem que pelo poder que lhes
dava de perdoar pecados deviam entender simplesmente
o poder de anunciar o Evangelho.
É claro que, se a fé de per si justificasse, como ensi
nava Lutero, o perdão dos pecados dependería da prega
ção do Evangelho.
Mas já vimos que a teoria luterana da justificação é
totalmente contradita pela Bíblia.
S. Jerónimo escreve: «Os Sacerdotes têm as chaves
do reino dos Céus, e exercem, à maneira de juizes, o ofí
cio de julgar, antes do dia do juízo final» (Epísto. 14,
Ad Heliod. 8).
Fala a Bíblia de Confissão auricular?

A expressão «Confissão auricular» não se encontra
na Bíblia; mas Jesus Cristo em pessoa conferiu aos seus
Apóstolos o poder de perdoar ou reter os pecados (Jo.
2 0 ,2 3')*
O Sacramento da Penitência é um julgamento.
Requer-se, portanto, da parte do Sacerdote-juiz o co
nhecimento, quanto possível, completo da natureza, nú
mero e circunstâncias dos pecados cometidos.
Ora, este conhecimento só lhe pode vir do mesmo
penitente, que é simultaneamente acusador, testemunha t
defensor de si mesmo, neste divino e secreto tribunal
(Trid. Sess. 14, cânones 6 e 7).
Numa palavra: o pecador necessita de abrir a sua al
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ma ao Sacerdote, para que ele possa conhecer o estado
de sua consciência, absolvê-lo ou diferir-lhe a Absolvi
ção, como for de justiça e caridade, impor-lhe a Penitência e dar-lhe conselhos adequados.
Não dá o m inistério de Confessor poderes ex
cessivos ao Sacerdote, perm itindo-lhe que se imis
cua na vida particular de cada um?

De modo algum. O Sacerdote é apenas um delegado
de Cristo. Seu ministério (I Cor. 4, i) é perdoar peca
dos em Seu Nome, advertir, aconselhar, ameaçar e ani
mar as almas, nas suas lutas diárias com a tentação e o
pecado.
Não tem direito a intervir nos negócios privados do
penitente.
Pode somente interrogá-lo acerca dos seus pecados e
ocasiões deles, e por isso mesmo quanto mais instruído é
o penitente e melhor sabe confessar-se, menos pergun
tas lhe faz o confessor.
Nenhuma dúvida de que tem direito a intimar-lhe a
lei moral e a exigir-lhe obediência aos Mandamentos da
lei de Deus e aos preceitos da Igreja, sob pena de lhe ne
gar a Absolvição.
Não tem, porém, direito a impor-lhe as suas opi
niões pessoais.
Se os Sacerdotes têm poder como os Apóstolos
de perdoar pecados, por que não têm, como eles,
o poder de fazer milagres, pois Jesus Cristo Iho
concedeu? (Mt. 10, 1, 8; Mrc. 16, 1 7 - 1 8 , Lc. 9, 2,
Jo. 14, 12)

É porque o poder de perdoar é parte essencial da tri'
plice comissão de ensinar, perdoar e santificar as aimas,
e o dom extraordinário dos milagres não e essencial.
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Jesus Cristo conferiu aos Apóstolos o poder de operar
milagres, para provar ao mundo que o Reino de Deus ú
viera e que eles eram os seus acreditados mensageiros.
Prometeu o dom de fazer milagres à Sua Igreja, co
mo característica de sua santidade e da santidade de seus
Santos.
Deus faz frequentemente milagres pelo «Sacramento
da Extrema-Unção», que Jesus Cristo instituiu para re
médio não só da alma, mas também do corpo, quando
assim convém; mas os milagres são uma «prerrogativa ex
traordinária», excepcional, é não uma «prerrogativa ordi
nária» do seu divino ministério ou do Cristianismo.
Inferir dos textos supra-citados que Cristo concedeu
o dom de curar enfermos a certa classe de homens ou a
todos os seus discípulos, como afirmam certos «curandei
ros modernos», que pretendem curar só com a fé, é ilógi
co e contrário à constante tradição da Igreja, desde o seu
início.
Se insistem em aplicar as palavras de Cristo literal
mente a tudo, desafiamo-los a que falem «línguas desco
nhecidas», a que tomem em suas mãos «serpentes» e a que
«bebam veneno», sem lhes fazer mal algum.
A Igreja Católica protesta igualmente contra os incré
dulos modernos, que negam a possibilidade dos milagres,
e contra os cultos supersticiosos, que pretendem ver em
cada cristão um taumaturgo.

Está o Confessor sempre obrigado a guardar se
gredo sobre o que ouviu no confessionário? Não
deveria estar obrigado a delatar um assassino à jus
tiça?
Sem dúvida, o Sacerdote está obrigado por lei na
tural, positivo-divina e da Igreja, a guardar sempre ab
soluto segredo acerca do que ouviu em Confissão.
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Já no século VI o II Sínodo de Dovin, na Armênia,
decretou: «O Sacerdote que revelar a Confissão dos penitentes será deposto e excomungado».
O IV Concilio Lateranense (12 15 ) ordenou que os
Confessores, nem por palavras, nem por sinais, nem por
alguma outra forma, denunciassem o pecador; e decretou que o Sacerdote que delatasse o réu de algum cri
me ((fosse deposto do seu ofício e encarcerado por toda
a vida num convento».
O ((Novo Direito Canônico» (Cân. 2369) diz: <O
Sacerdote que ousar violar directamente o sigilo sacra
mental incorre em excomunhão reservada de um modo
espeeialíssimo à Santa Sé».
Os Sacerdotes estão proibidos de falar do que ouvi
ram em Confissão, seja em suas conversas particulares,
seja nos sermões, sob esta ou aquela forma, por este ou
aquele pretexto (Instrução do S. Ofício, ig de Jun. 1915).
E esta lei não admite excepções.
O Sacerdote não pode quebrar o «sigilo sacramen
ta», nem para defender a sua honra, nem para auxiliar
as investigações da justiça, nem para salvar a própria
vida.
Isto é eminentemente racional, porque nenhum cri
minoso se confessaria, se soubesse que o confessor o po
dería denunciar às autoridades civis.
Todos os Governos civilizados reconhecem ao Sa
cerdote o privilégio do silêncio acerca do que ouviu em
Confissão.
Este privilégio foi incorporado na lei do Estado Je
Nova Iorque em 1828, por ocasião do julgamento do P.
Kohlmann S. J., por se recusar a informar o tribunal acer
ca do que soubera sob «sigilo sacramental".
q
Esta questão foi tratada pormenonzadamentc pelo . •
Bertrand Kurtscheid in «A History of the Seal of Confession».
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A Confissão não debilita o caracter? E não se
converte num incentivo ao pecado, pela facilidade
com que se obtém o perdão?
Não- Ao contrário, a Confissão robustece o caracterA dort o arrependimento dos seus pecados, indispensável à Confissão, levam naturalmente o pecador a
reconsiderar os motivos e consequências de ordem natu
ral e sobrenatural, temporal e eterna, que os agravam, e
portanto a mais se firmar nos seus propósitos de os evitar.
Quanto a ser a Confissão um incentivo ao pecado,
não bastará comparar a vida dos católicos, que a frequentam, com a vida dos que raro, ou nunca, a procuram, pa
ra ver a injustiça de semelhante acusação?
'Por que se alegram os pais e mães católicas, quando
seus filhos frequentam os Sacramentos; e se entristecem,
quando só a muito custo conseguem que cumpram o pre
ceito pascal?
Quem poderá contar os milhares de pecadores que
se voltam para Deus, mediante uma Confissão verdadei
ramente contrita?
Nimiamente fácil, e não menos suspeita, é a Confis
são que o pecador faz directamente a Deus, pois pode
crer-se inteiramente perdoado, sem pensar sequer nas con
dições absolutamente necessárias para obter o perdão.
O Sacerdote lembra ao pecador que não pode obter
o perdão de seus pecados sem restituir o bom nome, ou
os bens subtraídos ao próximo; sem se arrepender, por
motivo sobrenatural; sem prometer sèriamente emendar-se para o futuro e fugir das ocasiões próximas de pe
cado.
O Sacerdote sabe que há pecadores tão habituados
ao mal, que creem invencíveis as suas dificuldades; não
os pode, porém, absolver sem prometerem primeiro sèriamente emendar-se.

PENITÊNCIA

575

Admitimos de 'boa mente, que haja católicos que se
confessem maquinalmente, perfuntònamente, quase sem
atender à dignidade e caracter sagrado deste divino Sa
cramento.
Sabemos muito bem que alguns, depois da Confis
são, continuam a viver como um pagão honesto não vive.
Mas a cedência de um católico às tentações do mun
do, do demônio e da carne (Mt. 13, 22; Rm. 7, 23: ;
Pedro, 5, 1) nada depõe contra o Sacramento da Penitên
cia; prova apenas que ele foi infiel à sua promessa de
emenda.

Condenar-se-á um católico, não se confessan
do à hora da morte, por não ter a quem?
Não. Deus não exige de ninguém coisas moralmeme
impossíveis.
O católico, réu de pecado mortal, que não possa
cumprir a lei da Confissão, por não ter Sacerdote a quem
se confesse, está obrigado a fazer um acto de contrição
perfeita, que o reconcilia imediatamente com Deus (Tnd.
Sess. 14, cap. 4).
Deve, porém, notar-se que o acto de contrição per
feita é a dor, o arrependimento, de ter ofendido a Deus.
desacatando a sua lei, por ser a Bondade infinita, digno
de omnímoda obediência e de infinito amor.
Inclui também o propósito firme de emenda e oíe
se confessar, se vier a ter a quem.
Os acatólicos, que ignoram invencivelmente o carac
ter sagrado do Sacramento da Penitência, obtêm pelo
mesmo meio, — o acto de contrição perfeita—, o per
dão de seus pecados.

A Confissão não degrada e avilta o homem?
A Confissão não só não degrada o homem, mas, ao
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contrário, nobilita-o: prova que ele não quer reconciliar,Se com Deus, senão pelos meios que Ele para isso divi'
namente instituiu.
A Confissão é, sem dúvida, um acto de humildade;
mas a humildade é uma virtude muito amada de Cristo,
especialmente destinada a vencer a soberba do pecado.
Jesus disse: «A p r e n d e i d e m im , q u e s o u d o c e e h u m xlde d e co ra ção ; e a c h a reis d e sc a n so p a ra as v o s sa s a >m a s»

(Mt. i i , 29).
O altivo fariseu, apresentando as suas benemerências a Deus, não Lhe agradou; agradou-Lhe, sim, o hu
milde publicano, batendo no peito e dizendo: «Meu D e u s ,
sê p ro p íc io a m im , p e c a d o r ». « E s t e v o lt o u p a r a su a casa
ju stific a d o , e n ã o o o u t r o ; p o r q u e t o d o o q u e se e x a lt a
será h u m ilh a d o , e to d o o q u e se h u m ilh a se rá e x a lt a d o »

(Lc. 18, 13-14).
A Confissão não avilta ninguém; requer até quali
dades muito viris: inteligência, coragem, humildade, ener
gia e determinação.
Quando, na «Grande Guerra», um soldado moribun
do fez a sua Confissão ao capelão do regimento, os seus
camaradas, que o viram, consideraram-no acaso pratican
do um acto degradante, aviltante, de cobardia?...

Eu não posso resolver-me a ajoelhar diante de
um homem como eu, e a confessar-lhe todos os
meus pecados. É exigir de mais à carne e ao san
gue...
_ A questão não é custar-lhe, ou não lhe custar, a Con
fissão.
O verdadeiro cristão pergunta simplesmente: «A
Confissão é de preceito divino? Concedeu Jesus Cristo
aos Apóstolos o poder de perdoar pecados?»
Não se vos pede que confesseis os vossos pecados a
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um homem ordinário, mas ao Sacerdote para isso divinamente comissionado, e que se preparou durante muitos
anos, estudando e orando, para vir a exercer este minis
tério único.
Convido-vos a ler «O Sacerdócio Eterno>, do Cardeal
Manning, ou «0 Embaixador de Cristo» do Cardeal
Gibbons, se realmente desejais conhecer o que é o Sa
cerdote e a sua missão.
A Confissão é, na verdade, dificultosa para o peca
dor mal habituado, e que não quer mudar de vida; mas
é cheia de consolação e alegria para o pecador arrepen
dido, como alguns católicos vo-lo podem dizer.
O acatólico, acostumado a confessar os seus pecados
somente a Deus, e muitas vezes nem isso, é que pode
considerar a Confissão ao Sacerdote como um acto dilacerante; mas os convertidos sentem-se divinamente con
solados e pesarosos de se terem convertido tão tarde*
Muitos, depois da sua primeira Confissão, têm-me
dito:
«Padre, a Confissão não é tão difícil como eu imagi
nava)).
Queremos que Deus nos perdoe tudo, sem nos cus
tar nada?
Julgais que o vosso orgulho pode ser curado, sem
dar mostras sequer de humildade?

Então basta dizer os nossos pecados ao Sacer
dote, para serem perdoados?
Não basta. O Sacramento da Penitência, além da
Confissão, requer: «contrição, ou arrependimento, propó
sito firme de emenda, satisfação e absolvição».
A Bíblia ensina clara e terminantemente que Deus
não perdoa ao pecador sem ele estar verdadeiramente ar
rependido de seus pecados (Sim. 50, 6; Is. 38, 15; Ezeq.
19
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18, 3 1; Joel 2, 12-13; Mt. 16, 25; Lc. 7* 38» 15» I 3* *9»
18, 3; Act. 2, 37).
A dor, para ser verdadeira, deve: abranger a inteli
gência e a vontade; ser universal, isto é: abranger todos
os pecados; ser suprema: o pecador deve odiar o peca
do como o maior dos males? inspirada na graça sobrena
tural: baseada na fé, «princípio, raiz e fundamento de to
da a justificação» (Trid. Ess. 6, cap. 8).
Pode-se detestar o pecado por vários motivos: por
sua mesma vileza; pelo temor das penas do inferno; pelo
amor que se deve a Deus.
Quando se detesta por qualquer dos dois primeiros
motivos, a dor chama-se «imperfeita» ou «atrição»; quan
do, pelo terceiro, «contrição perfeita».
A «contrição perfeita» reconcilia o pecador com Deus
antes mesmo de receber o Sacramento da Penitência
(Trid. Sess. 14, cap. 4), posto que inclua necessariamente
o desejo de o receber.
Deduz-se isto evidentemente das palavras do Senhor:
«Aquele que tem os meus Mandamentos, e que os guar
da, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será
amado de meu Pai, e eu o amarei também e me mani
festarei a ele» (Jo. 14, 2 1).
A «contrição imperfeita» ou «atrição», com o Sacra
mento da Penitência basta para alcançar o perdão dos
pecados.
A Bíblia apela muitas vezes para o temor de Deus,
para desviar e apartar os homens dos caminhos da culpa.
Nosso Senhor diz: «Não temais os que matam o
corpo, e não podem matar a alma; temei antes, porém, o
que pode lançar no inferno tanto a alma como 0 corpo»
(Mt. 10, 28; Cfr. 5, 30).
O Concilio de Trento condenou Lutero, por dizer,
entre outras coisas, que «o temor leva o homem a pecar
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mais» (Grisar: Luther, i, 292), e declara que o temor» é
um dom de Deus e um impulso do Espirito Santo*.

'Nio basta ainda que o pecador esteia verdadeira*
mente arrependido de seus pecados; é necessária
a «satisfação», isto é: que faça penitência por ele».
Muitas vezes Deus, posto que nos tenha perdoado ns
nossos pecados e portanto as penas eternas que por eles
merecíamos, nos envia penas temporais, para que exp.emos a injúria que Lhe fizemos pecando, e para nos auxiliar na vida nova que empreendemos.
Deus exige frequentemente que o pecador satisfaça
pela quebra de seus Mandamentos, de ordem natural co
mo sobrenatural.
Pode perdoar ao desonesto, mas punir a sua impu
reza com uma enfermidade.
Pode perdoar ao assassino; mas permitir que expie
o seu crime com a pena de morte, se a houver.
A Bíblia diz-nos que Deus perdoou a Adão a sua
desobediência; aos Israelitas, no deserto, a sua murmuração e idolatria; a Moisés, a sua falta de fé; a David, o seu
adultério, homicídio e soberba; mas puniu-os a todos se
veramente (Gén. 3, 19; Sab. 10, 2; Êxod. 22. 14, 27;
Núm. 14, 20-23; 2°» 125 Deut. 32, 51-52; 2 Reis, 12.
13-14; 24).
S. Paulo, falando dos castigos temporais da «Comu
nhão indigna», menciona doenças e até a própria morte
(1 Cor. 11, 30-32).
A aceitação da penitência, dada pelo Confessor, é
uma prova da sinceridade do pecador e dá-lhe direito aos
benefícios do Sacramento.
O Sacerdote impõe a penitência, diz o Concilio Tridentino, «não só para curar as enfermidades da alma c
preservar a vida nova, mas para satisfazer pelos pecados
passados» (Sess. 14, cap. 8).
O Sacramento da Penitência não perdoa necessara-
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mente todas as penas temporais; restam algumas, que po
dem remir-se com orações, esmolas e jejuns (Trid. Sess.
6, cân. 30).
Esta doutrina é baseada na Bíblia, que menciona o
jejum dos Ninivitas (Jonas, 3, 5), as orações e penitên
cias de Manasses (2 Paral. 33, 12 -13 ) e as esmolas de
Job (Job 4, 1 1 ; Cfr. Ecles. 3, 35).
Santo Agostinho (354-430) escreve: «O homem é
forçado a sofrer, depois mesmo de lhe terem sido per
doados os seus pecados, para que veja claramente as mi
sérias em que eles o lançaram.
Para que se não tenha em pouco a culpa, deve du
rar mais do que ela a sua pena» (In Jo. 124, 5).

Têm os católicos de pagar alguma coisa ao Con
fessor pela Confissão?
Não. Administrar Sacramentos por dinheiro é simonia; é pecado grave, expressamente proibido pelo «Direi
to Canônico» (Cân. 727).
Contou-me um protestante, que o seu criado cató
lico lhe pedira muitas vezes dinheiro para «pagar a sua
Confissão».
Desconfiado, uma tarde espreitou-o, para ver se se
guia directamente para a igreja, como lhe dissera.
Em vez de se dirigir à igreja, viu-o entrar num
teatro.
Servia-se deste anti-católico pretexto, para extor
quir dinheiro ao patrão...

X LV

EXTREMA-UNÇÃO. SEUS EFEITOS.
COMO SE ADMINISTRA
Por que unge o Sacerdote com óleo os mori
bundos? Não se referem as palavras da Epístola de
S. Tiago (5, 14 -15 ) ao poder miraculoso que havia
na Igreja primitiva de curar os enfermos, e não a
algum Sacramento instituído por jesus Cristo?
O Sacerdote católico unge o moribundo católico
com óleo santo, porque, como ensina o Concilio Tridentino (Sess. 14, cap. 1), «esta Sagrada Unção dos enfer
mos foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo como
verdadeiro e próprio Sacramento da Lei Nova, sem dú
vida «insinuado» (isto é: prefigurado) em S. Marcos
(Mrc. 6, 13), mas recomendado e promulgado a todos
os fiéis pelo Apóstolo S. Tiago, dizendo: «Esta entre vós
algum enfermo?
Chame os Presbíteros da Igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo'0 com óleo, em nome do Senhor;
e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aUvuv
rá; e se estiver em alguns pecados, serdhe-ao eles per'
doados» (Epíst. 5, 14-15).
Foi sempre tradição apostólica, que a Igreja rece
beu, que nestas palavras indica o Apóstolo a «matéria»,
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a «forma», o «ministro próprio» e os «efeitos» deste salutar Sacramento».
S. Tiago descreve nas referidas palavras todas as
características essenciais de um Sacramento.
A unção com o óleo, como a ablução no Baptismo,
é um acto visível; como a .«oração da fé», que se diz
sobre o enfermo, é a forma.
O Apóstolo atribui a graça interna ao rito extern
no; a salvação, o alívio corporal e especialmente o per
dão dos pecados.
Só Deus pode fazer que um sinal ou rito visível
confira graça e perdoe pecados.
S. Tiago não fala aqui do dom miraculoso de curar
enfermos, concedido aos Apóstolos antes de serem sa
cerdotes; mas de uma instituição divina permanente,
que devia ser administrada por Sacerdotes.
Curar um enfermo de males físicos não é «salvá-lo»,
na linguagem do Evangelho, como pode ver-se por ou
tras passagens da mesma Epístola ( 1, 2 1; 2,14; 4,12;
5* 20).
Ao benefício espiritual acrescerá a saúde corporal
do enfermo, mas somente quando isso «convier à sal
vação da alma», como declara o Concilio Tridentino.
A saúde do enfermo é, pois, um efeito secundário
deste Sacramento.

Não terá errado o Concilio de Trento ao citar
S. Marcos (Mrc. 6, 13), como prova de que a Ex
trema-Unção é um Sacramento?
Não. As palavras do Concilio foram cautelosamen
te escolhidas.
Ele declara que a unção usada pelos Apóstolos an
tes de sua ordenação sacerdotal «insinuava», isto é, prefigurava o Sacramento da Extrema-Unção, como o bap
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tismo de S. João prefigurava o que Jesus Cristo havia
de instituir*
A unção mencionada refere-se somente à saude do
corpo (Mt. io, i; Lc. 9, 1-2 ); e aplicavam-na não só aos
enfermos, mas também aos cegos e coxos; não só aos cris
tãos, mas também aos judeus e gentios.
Era um carisma dado por Cristo aos seus Apóstolos
para os acreditar como ministros seus (Mat^ io. 8)*
antes de os ordenar de Sacerdotes e de instituir o Sacra
mento da Penitência, de que a Extrema-Unção é com
plemento.

Se a Extrema-Unção é um Sacramento, per que
não foi nunca mencionado até ao século X II?
É menos exacto, que o Sacramento da Extrema-Un
ção não tenha sido nunca mencionado até ao século XII.
£ verdade que os Santos Padres não falaram tantas
vezes dele como do Baptismo, Penitência e Eucanstu;
mas a razão é intuitiva.
Em primeiro lugar, apenas chegaram até nós alguns
fragmentos dos «Comentários» de Clemente de Alexan
dria, Dídimo, S. Agostinho e S. Cirilo de .Alexandria, i
Epístola de S. Tiago.
O mais antigo «Comentário», que possuímos* dara
do século VIII, de S. Beda (735).
A Extrema-Unção era então considerada como com
plemento da Penitência e administrava-se ames do Sa
grado Viático, como ainda hoje uma ou outra vez se faz.
Ainda hoje também dizemos: recebeu os últimos Sa
cramentos, sem especificar o seu nome; e. por 50° a t a 
dos sobre a Eucaristia, teremos um sobre a Extrema-Unção.
Deve igualmente ter-se em conta o desenvolvimento
da doutrina, segundo o qual é um absurdo exigir que
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Igreja primitiva se expressasse já na linguagem do Con
cilio de Trento.
A Igreja contentava-se com o texto de S. Tiago, que
expunha claramente a eficácia sacramental da Extrema-Unção, e ungiu, durante séculos, os seus enfermos, antes
de a «Teologia Sacramental» estar sistematizada pelos
teólogos.
Todavia os sábios católicos têm salientado nos es
critores da Igreja primitiva não poucas referências à E x
trema-Unção.
O primeiro escritor é Orígenes (185-255), que fala
dela, como de complemento da Penitência, na sua homí
lia sobre o Levítico (Lev. 2, 43).
Declara que a remissão dos pecados mencionada por
S. Tiago é de natureza semelhante à remissão dos peca
dos, operada pelo Sacramento da Penitência.
Como o enfermo já não tem forças para suportar «os
rigores e asperezas» da penitência pública, Deus providen
ciou por meio do Sacramento da Extrema-Unção.
S. João Crisóstomo (344-407) no seu tratado sobre
«O Sacerdócio» compara o poder dos Sacerdotes ao poder
dos pais.
«Os nossos pais geram-nos para a sua vida; e os Sa
cerdotes para outra.
Nossos pais não podem libertar-nos das enfermida
des, nem da morte do corpo; mas os Sacerdotes podem
curar a alma, sempre que esteja doente e em perigo de
perecer, suavizando o castigo a muitos e preservando ou
tros mteiramente dele; isto por meio da doutrina e com o
auxílio da oração.
E não somente nos perdoam os nossos pecados, quan
do nos regeneram pelo Baptismo, mas têm poder de nos
perdoar os que cometemos depois, porque diz S. Tia
go;...» E cita o texto já referido (Epíst. 5, 14 -15).
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Se a Extrema-Unção perdoa pecados, é que é um Sa
cramento instituído por Jesus Cristo.
O Papa Inocêncio It numa carta (416) a Decêncio.
Bispo de Gúbio, cita o capítulo V de S. Tiago, como pro
va de que a Extrema-Unção é um Sacramento, como q
Penitência e a Eucaristia; que pode ser administrada por
Sacerdotes ou por Bispos; que o óleo só pode ser bento
pelo Bispo; que o Sacramento mencionado pelo Apóstolo
perdoa pecados.
Cesário de Aries (503-543), num dos seus sermões,
condena os cristãos que recorrem aos mágicos, para se cu
rarem de suas enfermidades, dizendo-lhes que a Igreja
tem Sacramentos, que não só curam o corpo, mas tam
bém perdoam pecados, como ensina S. Tiago (Ep. 5, 14-15). «E cita o texto.
O «Eucológio» ou «Sacramentário» de Serapião, Bis
po de Thmuis, no Egipto, foi escrito no primeiro quartel
do século IV (325).
Este «ritual litúrgico» traz uma oração para benzer
o óleo dos enfermos, o que prova que o Sacramento da
Extrema-Unção lhes era já administrado, como hoje, pa
ra os aliviar dos males do corpo e perdoar-lhes os peca
dos da alma.
Na «oração» lê-se: «Nós Vos invocamos... Pai do
nosso Salvador Jesus Cristo, e Vos pedimos que Vos di
gneis enviar desde os Céus sobre este óleo o poder ae
curar do vosso Unigénito, para que os que forem ungi
dos com ele... os livreis da enfermidade; lhes seja antí
doto contra todos os demônios; lhes confira a graça; lhes
perdoe os pecados; lhes seja medicina de vida e salvação,
lhes fortaleça a alma; lhes dê vigor ao corpo e ao esP^'
rito» (Dictionnãire d’Archéologie et Liturgie, V., 1. •»
í°3 2 ).
Possuímos também outro documento oriental do ícculo IV, que chegou até nós traduzido em latim.
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Este «Sacramentário» é denominado «Testemunho
do Senhor».
Encontra-se também nele uma oraçao para a benção
do óleo dos enfermos, dizendo-se nela: «Ó Deus, Médico
de todas as doenças e sofrimentos, dignai-Vos enviar so
bre este óleo a plenitude de vossa amorosa misericórdia,
para que ele possa curar os enfermos e santificar aqueles
que recorrerem a Vós com fé...» (Diction. cit., pg. 1033).
Temos também no Ocidente os «Sacramentários»
«Gelasiano» (735) e «Gregoriano», que Duchesne atri
bui ao Papa Adriano I (772-795); mas as suas orações es
tavam já em uso no tempo de S. Gregório (590-604).
Um e outro trazem uma «oração para a bênção do
óleo dos enfermos».
Nela se pede a Deus que se digne curar os enfermos;
não só as enfermidades do seu corpo, mas também os pe
cados da sua alma, para que corpo e alma se sintam me
lhorados.
Estes documentos litúrgicos do Oriente e do Ociden
te provam claramente a doutrina e a prática da Igreja.
A prática confirma a teoria; a oração, a crença.
«Lex orandi, lex credenti»: «A Igreja ora, como crê;
e crê, como ora.
A expressão «Extrema-Unção» encontra-se a primei
ra vez expressamente mencionada nos «Estatutos» atribuí
dos a Sonácio, Bispo de Reims (600-631).
Neles se lê; «Deve levar-se a «ExtremfrUnção» ao
enfermo logo que ele a peça, e o Sacerdote deve visitá-lo
depois pessoalmente, animando-o e preparando-o para a
glória futura» (Diction. cit., V. 1, P., pg. 1034).

Como se administra a Extrema-Unção, e quais
são^ os seus efeitos? Este Sacramento não apavora
uiais o enfermo, em momento tão crítico?
O Sacerdote administra este Sacramento ungindo,
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com óleo bento pelo Bispo, os olhos, os ouvidos, o nariz*
a boca, as mãos e os pés do enfermo, dizendo ao mesmo
tempo: «Por esta santa unção e sua piíssima misericór
dia perdoe-te o Senhor todas as faltas que cometeste
com os teus olhos...»
E assim sucessivamente, nomeando em cada unção
o sentido que estiver ungindo.
Estando iminente a morte, e não havendo tempo
para ungir cada um dos sentidos, faz-se uma só «unção»
na fronte, dizendo: «Por esta santa unção perdoe-te o
Senhor todas as faltas que tens cometido».
Este Sacramento só se administra aos enfermos em
perigo de vida, e por isso se não administra aos solda
dos em campo de batalha, nem aos réus que vão ser exe
cutados, porque não estão enfermos.
Os efeitos deste Sacramento são três: Fortifica a
alma, para que leve com paciência a enfermidade e
resista vitoriosamente às tentações do demônio.
Restaura as forças do corpo, se assim convém para
a salvação da alma.
Sacramento de vivos, supõe em graça a alma de
quem o recebe.
Se, porém, o enfermo estiver em pecado, e não pu
der confessar-se, estando arrependido, embora só pelo
temor das penas eternas do inferno, este Sacramento
perdoa-lhe os pecados.
Diferir este Sacramento até o doente perder os
sentidos, estar inconsciente, para o não amedrontar, e
altamente crirfiinoso, porque é privá-lo dos seus salu
tares efeitos... Talvez seja a saúde do corpo... Talvez
seja a salvação da alma...
^
i
Não receamos apavorá-lo, chamando o médico 00
corpo; e receamos apavorá-lo, chamando o Médico Di
vino da alma, quando ela está prestes a transpor os
umbrais da eternidade, podendo Ele curar-lhe o corpo
e a alma?!

X LVI

0 SACRAMENTO DA ORDEM. O SACER
DÓCIO. O EPISCOPADO. INVALIDADE
DAS ORDENAÇÕES ANGLICANAS. POR
QUE SE CHAMA «PADRE», «PAI», AOS
SACERDOTES E RELIGIOSOS
Em que consiste, segundo a Igreja Católica, a
essência do Sacramento da Ordem? Como se prova
que foi Jesus Cristo que o instituiu? Quando ins
tituiu )esus Cristo o Sacerdócio e com que particu
lar cerimônia?
O Concilio de Trento declarou: «Se alguém disser
que a Ordem, ou Ordenação Sagrada, não é verdadeira
e propriamente um Sacramento instituído por nosso
Senhor Jesus Cristo; que é uma ficção humana inven
tada por homens imperitos em matérias eclesiásticas;
ou que é apenas uma espécie de Rito para escolher mi
nistros do Evangelho e dos Sacramentos: seja anátema»
(Sess. 23, cân. 3).
«Se alguém disser que, por estas palavras: «Fazei
isto em memória de mim» (Lc. 22, 19), Cristo não
constituiu os Apóstolos Sacerdotes, ou que lhes não or
denou e aos outros Sacerdotes que oferecessem o Seu
Corpo e o Seu Sangue, seja anátema» (Sess. 22, cân. 2).
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«Na «Última Ceia», Jesus Cristo, Sumo Sacerdo
te da Lei Nova, segundo a ordem de Melquisedeque
(Sim. 109, 4» Hebr. 7» £i)> instituiu como acto perma
nente e oficial do cultS o Sacrifício Eucarístico que
Ele Mesmo acabava de oferecer; e, ordenando aos Seus
Apóstolos que fizessem o mesmo, lhes conferiu o po
der de fazer o que lhes ordenava; isto é: de oferecer o
mesmo Sacrifício, como seus representantes e partici
pantes do Seu Eterno Sacerdócio.
E como complemento da comunicação do Seu Sa
cerdócio aos Apóstolos, conferiu-lhes no mesmo dia de
Páscoa outro poder estrictamente sacerdotal: o poder
de perdoar e reter pecados» (Sess. 22, cân. 1).
Embora seja muito provável, que Jesus Cristo or
denou os Seus Apóstolos sem cerimônia alguma espe
cial (Bellarm.: De Sac. Ord., 1, 2), os «Actos dos Após
tolos» e as ((Epístolas de S. Paulo» mencionam todos os
elementos do Sacramento da Ordem: o rito simbólico
externo da imposição das mãos e a oração; a graça in
terna, que este rito confere; e sua instituição por Jesus
Cristo.
O sinal externo é «a imposição das mãos».
Ordenação dos 7 Diáconos: Estêvão, Filipe, Procuro,
Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia.
«A estes apresentaram diante dos Apóstolos, e oran
do, puseram as mãos sobre eles» (Act. 6, 6).
Ordenação Sacerdotal e Episcopal de S. Paulo e S.
Barnabé:
«Depois que jejuaram e oraram, e lhes impuseram
as mãos, os despediram» (Act. 13, 3)*
S. Paulo e S. Barnabé, em suas excursões Apostó
licas, ordenaram Sacerdotes para as diferentes igrejas
que iam fundando:
n,oeh;
«Tendo-lhes ordenado em cada igreja seus Presbteros, e feito orações com jejuns, os detxaram enc
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dados ao Senhor em quem tinham

c r id o »

(Act. 14,

^ S. Paulo, escrevendo a Timóteo, declara que o Sacramento da Ordem se conferia por um rito externo,
ao dizer-lhe: «A ninguém imponhas hgeiramente os
mãos...» (1 Tim. 5, 22).
Que a «imposição das mãos» comunique graça in
terna, dí-lo ainda claramente S* Paulo nas seguintes
exortações ao mesmo Timóteo: «Não desprezes a
graça que há em ti, que te foi dada por profecia, pela
, imposição das mãos do Presbitério» (1 Tim. 4, 14).
«Recomendo-te que tornes a acender o fogo da
graça de Deus, que recebeste pela imposição das mi
nhas mãos» (2 Tim. 1, 6).
— Não teria Jesus Cristo instituído e usado este
mesmo rito da «imposição das mãos» ao ordenar cs
Seus Apóstolos?... Ou, então, não lho terá indicado
«nos quarenta dias em que lhes falou do Reino de Deus»
(Act. 1, 3), isto é, da Igreja, depois de sua gloriosa
Ressurreição?...
Era natural que Lhe perguntassem, — eles que
Lhe perguntavam tudo durante Sua Vida mortal — ♦
como haviam de transmitir a outros a sua missão e os
seus poderes, e que Jesus Cristo lho indicasse.
Indicou-lhes a essência de outros Ritos Sacramen
tais, e não havia de lhes indicar a essência do Rito do
Sacramento da Ordem, criador dos ministros de todos
os Sacramentos, exceptuado um só: o do matrimônio?...
Para mim, é moralmente certo que Jesus Cristo,
ou usou deste Rito ao ordenar os Seus Apóstolos, ou
lho indicou; e que eles não fizeram mais do que o que
viram fazer ao Mestre, ou o que Ele lhes ordenou.
O^que me leva a assim o pensar é a excepcional
importância do assunto, o não o ver questionado na
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Bíblia, e vê-lo unânime e constantemente praticado des
de o princípio pelos mesmos Apóstolos, (P. R.).
Ninguém tem, pois, direito a pregar o Evangelho
com autoridade; a participar do Sacerdócio de Jesus Cris
to, sem ter sido para isso divinamente comissionado co
mo sucessor dos Apóstolos, ou dos Discípulos.
«E nenhum usurpe para si esta honra, senão o que
é chamado por Deus como Arão» (Hebr. 5, 4).
«Como pregarão eles, se não foram enviados,)) (Rm.
10, 14). Isto é: se não forem divinamente comissiona
dos, — pergunta S. Paulo.
Que a Ordem seja um Sacramento, diz o Concilio
Tridentino (Sess. 23, cap. 3), provam-no o testemunho
da Escritura, a Tradição Apostólica e o consenso unâ
nime dos Santos Padres».
Os protestantes (Hatch: The Organization of the
Early Christian Church.), pois, não podem autorizar-se
com a antiguidade cristã, ao afirmar que a distinção en
tre Clérigos e leigos é exclusivamente baseada na ne
cessidade de manter a disciplina, a boa ordem, na Igre
ja; que os Sacerdotes são meros oficiais de «polícia»,
que recebem a autoridade do povo.
Desde os mais antigos tempos se faz menção de
Bispos, Sacerdotes e Diáconos (Act. 20, 17-18; Filip.
1, 1; 1 Tim. 3., 2, 8, 12; 5., 1, 17, 19; Tit. 1., 5, 7)*
S. Clemente escreve (90-99): «Cristo é de Deus, e
os Apóstolos são de Cristo.
Pregando de cidade em cidade, de país em país,
os Apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, nomeavam,
entre os seus primeiros convertidos alguns Bispos e Diaconos, para cuidarem das futuras cristandades» (Ad Cor.,

43* 2"4)-

Repreende severamente os cristãos de onnto «po
terem destituído do exercício do ministério ct: ®ta
os que ali tinham sido colocados nele pelos pos
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seus sucessores, com a aprovação de toda a Igreja» (Ibtd.
44, 2'$).
Esta «Carta» do Papa S. Clemente foi tão bem re
cebida pelos Coríntios, que a tinham em tanta estima
como se fosse a Bíblia, e a leram em suas igrejas du
rante uns 75 anos (Euseb.: Hist. Ecles., 4, 23).
A «Didascália» ou «Doutrina dos Doze Apóstolos»
(290) diz aos leigos que honrem e respeitem os Bispos
como aos pais e aos reis; como ao Sacerdote, — inter
mediário entre Deus é o homem — , a quem não devem
pedir contas dos seus actos, a fim de se não oporem à
ordem estabelecida, e ofenderem ao Senhor (Cap. 9)
s. Grego rio Niceno (395) escreve: «O mesmo po
der da palavra torna o Sacerdote sublime e honrável,
pois, ao ser ordenado, foi separado da multidão.
Ontem era homem como qualquer outro do povo;
hoje manda, preside aos Ofícios Divinos; ensina o que
é recto e justo; e dispensa os mistérios celestes» (Orat.
in Bapt. Christi.).
S. João Crisóstomo (344-407): «Se o Espírito San
to não cumprisse a sua promessa, não teríamos Baptis
mo, nem remissão de pecados..., nem se teriam consu
mado os mistérios... Nem teríamos Sacerdotes, porque
sem a sua descida, não haveria, nem podia haver, Sacra
mento da Ordem» (De Ress. Mortis, 8).
Santo Agostinho (354-430) coloca a Ordem no
mesmo nível do Sacramento do Baptismo. Escreve:
«Um e outro são Sacramentos; e um e outro são
administrados ao homem por uma certa consagração:
0 Baptismo, quando é Baptizado; o outro, quando é
Ordenado; e por esta causa, na Igreja Católica, nem
um, nem outro, pode ser repetido (Contra Epis. Par'
»*ew., 2, 13).
É verdade que S. 'Pedro (1 Pedro, 2, 9) e S. Joáo
( poc. 1, 6) chamam Sacerdotes aos cristãos, porque
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na Missa oferecem realmente o Santo Sacrifício com o
Sacerdote, e em união com ele.
Mas só o Sacerdote por «Ordenação Divina» consa
gra o pão no Corpo do Senhor e o vinho no Seu San
gue; todavia fá-lo como representante do povo cristão.
O «cristão» é também denominado «Sacerdote»,
porque oferece sacrifícios espirituais: o sacrifício do seu
próprio corpo (Filip. 4, 18): trabalhos, mortificações,
enfermidades, etc.; o sacrifício da oração (Hebr. 13.
15 ); o sacrifício da esmola (Hebr. 13, 16); o sacrifí
cio.da fé em Jesus Cristo (Filip. 2, 17).
Como se prova que o Episcopado já existia na
Igreja primitiva? Bispo e Presbítero não são sinô
nimos no Novo Testamento?

O Concilio Tridentino declarou que existe na Igreja
Católica uma Hierarquia, divinamente instituída, de
Bispos, Presbíteros e Diáconos; que os Bispos são su
periores aos Presbíteros e têm poder de confirmar e or
denar (Sess. 23, cân. 6 e 7).
Tendo Jesus Cristo estabelecido o Sacerdócio como
instituição permanente, conferiu sem dúvida a alguns
Sacerdotes, isto é, aos Bispos, o poder de comunicar o
Sacerdócio a outros.
O Novo Testamento diz claramente que os Após
tolos eram Bispos, porque no-los apresenta frequente
mente ordenando, — função característica do Bispo.
É verdade que no Novo Testamento as palavras
«Bispo» e «Presbítero» são usadas para designar as
mesmas pessoas (Act. 20, 17* 28; 1 Tim. 3. i- 7>
Parece certo que a princípio, até meado* do século
i i , nem todas as igrejas neo-fundadas tin am a
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frente um Bispo, mas algumas delas eram regidas por
Presbíteros e até por Diáconos.
Os Apóstolos, — Evangelizadores do mundo — ,
não estavam ligados, geralmente, a uma igreja especial.
Fundavam igrejas e colocavam à frente delas os
Seus Delegados.
Assim, Timóteo e Tito eram Delegados Apostóli
cos, que tinham a seu cargo todo um distrito ou ter
ritório (Moran: Government of the Church in the
First Century).
Também algumas igrejas, como Éfeso (Act. 20,
17) e Filipo (Filip. 1, 1), tinham à sua frente um co
légio de Bispos, sujeitos a um Apóstolo ou a um Seu
Delegado.
O Episcopado Monárquico do século 11 não foi
novidade, pois a Igreja Metropolitana de Jerusalém era
Monárquica: teve por Bispo S. Tiago desde a disper
são dos Apóstolos.
Mas, quer uma Igreja tivesse á sua frente um só
Bispo, ou um colégio de Bispos, o Episcopado viera-lhes
por sucessão Apostólica.
Santo Inácio de Antioquia (9 8 -117) menciona as
três Ordens em suas «Cartas»: Bispos Presbíteros e Diá
conos, e expõe claramente a origem do Episcopado e a
sua superioridade sobre o Presbiterado (A d Magnes,
6; Ad Trdl., 2-3; 6; Ad Eph., 3, 6; Ad Phil. 4).
O Bispo é o centro da unidade da Igreja, e con
centra em suas mãos todos os poderes religiosos.
«Sem ele não há Baptismo, nem Eucaristia, nem
ágape.
O colégio dos Presbíteros adere aos Bispos como
as cordas à lira» (A d Efés. 4, 1).
«Onde estiver o Bispo, aí está a multidão dos cren
tes; como onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Ca
tólica» (Ad Smyr., 8, 2).
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Hegesipo (Euseb.; Htst. Ecles., 4, 22) escreveu
um tratado polemico contra os gnósticos do seu temco
(190) em que demonstra, com evidência, a Tradição
eclesiástica, e acentua que ela se transmite pela suces
são ininterrupta dos Bispos.
Santo Ireneu traça a linha dos Bispos de Roma
até S. Pedro e S. Paulo; e Dionísio de Corinto, a li
nha dos Bispos de Atenas até S. Dionísio.
Por que declarou o Papa Leão XIII nulas e in
válidas as Ordenações Anglicanas? Não fizeram os
católicos correr falsamente, durante anos, que o
Arcebispo Parker tinha sido sagrado na «Taberna
da Cabeça do Cavalo», segundo um rito evidente
mente inadequado?

Leão XIII declarou nas suas «Letras Apostólicas'»
«Apostolicae Curae», datadas de 13 de Setembro de
1896, que as «Ordenações» feitas segundo o «rito an
glicano» tinham sido e são absolutamente nulas e inválidas.
As razões da ((Declaração» são de natureza teoló
gica, e não histórica: a «forma defeituosa» do «Ordi
nal Eduardino», usada na consagração de Parker, em
1559, a falta de «intenção» naqueles que o sagraram.
O Papa escreve; «As palavras que até há pouco os
anglicanos comummente reputavam como «forma pró
pria da ordenação sacerdotal», — nomeadamente »Re'
cebe o Espírito Santo» —, de modo algum expressam
designadamente a sagrada Ordem do Presbiterado. nem
a graça, nem o poder, que é principalmente o poder _ c
consagrar o verdadeiro Corpo e Sangue de Nos^o e
nhor no Sacrifício da Missa, que não é «urna S1™P
comemoração do Sacrifício oferecido na Cruz» (
Sess. 23, cân. 1; 22, cân. 3).
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A esta aludida forma acrescentaram (1662) mais
tarde «para o ofício e trabalho próprio do Sacerdote»,
etc.; o que mostra que os próprios anglicanos reconheceram que a primeira forma (1552) era defectiva e
inadequada.
Mas dado que este adicionamento pudesse dar à
forma o seu verdadeiro significado, foi feito muito tarde,
pois havia já um século que tinham adoptado o «rito
eduardino», e assim terminara a hierarquia e o poder
de ordenar.
Por outro lado, é inútil tudo o que se acrescente
ao rito anglicano para tornar válidas as «Ordenações»;
e o argumento vale para tudo.
É que intencional e deliberadamente expungiram
do rito tudo aquilo com que a Igreja Católica indica o
ofício e dignidade do Sacerdote.
A «última forma» não pode, portanto, considerar-se
apta ou suficiente para operar o Sacramento, porque omi
te tudo o que essencialmente o significa».
«O mesmo se diga da consagração Episcopal».
Não só à forma «Recebei o Espírito Santo» acres
centaram muito tarde as palavras «para o ofício e tra
balho do Bispo», mas são pronunciadas num sentido
totalmente diferente do sentido que têm no rito católico...
É indubitável que o Episcopado pertence, por ins
tituição de Jesus Cristo, ao Sacramento da Ordem, e é
o mais alto grau do Sacerdócio...»
Por isso, como o rito anglicano eliminou o Sacra
mento da Ordem e o «verdadeiro Sacerdócio de Jesus
Cristo; e na consagração Episcopal não confere verda
deira e vàlidamente o Sacerdócio, tão-pouco pode conferir
verdadeira e vàlidamente o Episcopado; tanto mais que
um dos principais deveres do Bispo é ordenar ministros
para a Santa Eucaristia e para o Sacrifício».
Quanto à falta de intenção, o Papa continua;
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«A Igreja não julga de pensamentos e intenções
enquanto se conservam no domínio interno; deve-os’,
porem» julgar desde que passem para o domínio externo.
Assim, quando a Igreja vê que alguém usa devida
mente da matéria e forma requeridas para a confeição
e administração de um Sacramento, considera que hou
ve intenção de fazer o que Ela faz.
Neste princípio se baseia a doutrina que sustenta
que é válido o Sacramento que é administrado por um
herege ou não baptizado, desde que siga o rito católico.
Pelo contrário, se se muda o rito, com manifesta
intenção de introduzir outro não aprovado pela Igreja,
e de rejeitar o que faz a Igreja e que por instituição
divina pertence à essência do Sacramento, — então é
claro que não só falta a intenção necessária para que
haja Sacramento, mas há uma intenção contrária e :epugnante ao Sacramento».
O iPapa Leão XIII chama também a atenção para
o facto de os seus Predecessores, Júlio III e Paulo IV, te
rem já dado idêntica decisão respeitante à nulidade e in
validade das Ordenações Anglicanas, quando se discu
tiu o assunto no reinado de Maria Tudor; e o facto de
a Igreja Católica ter ordenado sempre absolutamente
durante mais de três séculos todos os Ministros protes
tantes que se têm convertido.
«E como foi desde sempre regra firme, constante e
indefectível, estabelecida pela Igreja, que seria sacnegio
repetir o Sacramento da Ordem, a Sé Aposto íca e
modo algum podia, nem ainda tàcitam en te, aprovar ou
tolerar semelhante prática», se as O rden açõ es nft íca
nas fossem válidas.

Mas Ela não só a tem tolerado, mas aprova oi e
cionado, sempre que teve de julgar de a gum
culiar».
-r u„,«, da CaQuanto à sagração de Parker na « a
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beça do Cavalo», é uma fábula em que hoje se não crê.
Saiu provavelmente da pena de algum controversista de bom humor, para explicar o longo e misterio
so silêncio que se guardou nos círculos oficiais acerca
da sagração de Parker.
Quando uma perseguição e tirania sobe ao galarim, o cérebro popular está disposto para aceitar tudo o
que se diga contra os seus autores, por mais absurdo
que seja.
Actualmente, como prova o P. Barnes no seu livro
«Bishop Barlow and Anglican Orders», não é tido co
mo certo que Barlow tivesse sido sagrado Bispo.
Quer isto dizer, que temos direito a duvidar da
validade das suas Ordenações e das que derivaram delas.
É fora de dúvida, que a eliminação de toda a refe
rência ao Sacerdócio no «Ordinal Eduardino» faz parte
do movimento geral protestante de que resultou a des
truição dos altares em Inglaterra e a sua substituição
por mesas de comunhão, «a fim de apartar o povo das
supersticiosas opiniões da Missa Papista», como escrevgu
Ridley.
Actualmente não é raro ouvir Bispos Anglicanos
dizer expressamente que, ao ordenar, não é sua inten
ção fazer sacerdotes que possam celebrar Missa.
Por que não ordena a Igreja mulheres, como or
dena homens? Não havia Diaconisas ordenadas na
Igreja primitiva?

Porque semelhantes Ordenações são contrárias à von
tade de Deus, como é manifesto pelo Antigo e Novo
Testamento.
Nosso Senhor escolheu doze homens para Seus Após
tolos e eles escolheram homens para seus Sucessores.
, .8* Paulo exclui as mulheres de todas as funções iiturgicas, proibindo-lhes que falem ( i Tim. 2, 12 ) ou
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se dirijam à assembléia dos fiéis (x Cor. 14,
As Diaconisas da Igreja eram especialmente aben
çoadas; mas nunca Joram ordenadas, como diz expres
samente Santo Epifânio (3I5' 402) (Haer 79, 5).
Mantinham a ordem na igreja entre as mulheres,
instruíam-nas na fé, como fazem actualmente algumas
religiosas, e assistiam-lhes ao Baptismo, que nos tempos
primitivos era administrado por «imersão», como vimos.
Do século VIII em dirante deixaram de existir.
Por que chamam os católicos «Pai» aos Sacer
dotes, quando Jesus Cristo diz: «A ninguém cha

meis Pai vosso sobre a terra; porque um só é o vos
so Pai, que está nos Céus»? (Mt. 2 3 , 9).
Os católicos chamam «Pai» aos Sacerdotes, porque
o Sacerdote é o ministro ordinário do Baptismo, que
lhes dá a vida sobrenatural da graça (Jo. 3, 5).
Jesus Cristo não qualificou de falta o uso dos termos
«Mestre» ou «Pai» em si mesmos, mas quis ensinar-ncs
que somente Deus, Pai de nós todos, é a fonte de to
da a autoridade, e ao mesmo tempo repreender os fa
riseus por seu indomável orgulho (Mt. 23, 2-10).
É absurdo interpretar literalmente as palavras de
Nosso Senhor, porque temos todo o direito a chamar os
nossos Pais e Mestres pelo seu justo título.
Os cristãos primitivos não interpretaram estas pa
lavras literalmente, pois S. Paulo chama a Timóteo seu
filho (Filp. 2, 22; 1 Tim. 1, 2) e chama-se a si mesmo
«pai» dos seus convertidos: «Ainda que tenhais de^ m
aios em Cristo, não teríeis, todavia, muitos pais. ms
eu sou o que vos gerei em Jesus Cristo pelo Eiange
0 Cor. 4, 15 ; Cfr. 1 Jo. a, 13)*
4S. Jerónimo diz que no século IV os m° n=> _
Palestina e do Egipto se tratavam uns aos o
«Padre» — «iPai».

XLVII

C ELIB A TO ECLESIÁSTICO. NÃO SE OPÕE
A N EN H U M A LEI. NÃO É IM POSSÍVEL
Por que é proibido aos Padres casar? Onde lhes
impõe a Bíblia o celibato? Não eram eles casados
na Igreja primitiva? Quando foi imposto o celibato
eclesiástico? Não podem os Padres casar na Igreja
Oriental?

O celibato eclesiástico não é preceituado, nem pe
la lei natural, nem pela lei positivo-divina, nem é do
gma de fé católica.
É simplesmente uma lei obrigatória da Igreja Ca
tólica, Apostólica, Romana, imposta para maior honra
e prestígio da dignidade sacerdotal e maior proveito das
almas.
O Sacerdote, sem as multíplices preocupações ine
rentes ao encargo de chefe de família, pode entregar-se
inteiramente ao desempenho do seu múnus 'Divino.
Jesus Cristo, «O Príncipe das Virgens», como O de
nominou Metódio, Bispo de Olimpo (Convivium, X ,
3), teceu o mais alto elogio ao estado de virgindade.
Disse: «Nem todos são capazes desta resoluçãot mas
somente aqueles a quem isto foi dado».
Que resolução? Ficar sempre virgens «por amor do
Reino dos Céus» (Mt. 19, 11 - 1 3 ) .
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Nosso Senhor estava restaurando o Matrimônio à
sua pureza primitiva e proibindo o divórcio, mesmo em
caso de adultério (Mt. 19, 6).
Os discípulos, achando a doutrina muito austera,
objectaram, dizendo que, se o divórcio era proibido, as
sim era preferível ficar sempre solteiro.
Jesus aproveitou o momento para lhes insinuar ciaramente o conselho do celibato «por amor do Reino dos
Céus».
A proibição do divórcio é um Mandamento divino
imposto a todo o cristão; a prática do celibato é um con
selho às almas de eleição.
Estas palavras do divino Salvador originaram o «as
cetismo cristão», de que a virgindade é um elemento
essencial.
O ascetismo é possível sem a prática da pobreza,
obediência e mortificação; sem a virgindade, porém,
não existe, nem pode existir.
S. Paulo 'levou vida celibatária e recomendou-a, co
mo Nosso Senhor; mas também, como Nosso Senhor, â
não impôs a ninguém como obrigação. Escreveu aos Coríntios:
«Eu quero que vós sejais tais como eu mesmo; porém, cada um tem de Deus seu próprio dom; uns, na
verdade, de uma sorte, e outros de outra.
Digo também aos solteiros e às viúvas, que lhes é
bom se permanecerem assim, como também eu» (I Cor.
7» 7 ' 8 ).

Mas para evitar toda a confusão, diz depois expres
samente que não é mandamento do Senhor, nem casar,
nem ficar solteiro; que Ele deixou isso à livre escolha de
cada um:
«Quanto, porém, às virgens, não tenho mandatnen'
to do Senhor, mas dou conselho... Estás ligado a mu'
lher? Não busques soltura. Estás livre de mulher? Nao
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busques mulher. Mãs se tomares mulher, não pecaste', e
se a virgem se casar, não pecou» (Ibid., vv. 25'28).
A virgindade, acrescenta, é preferível ao Matrimô
nio, por ser estado mais alto.
,
O cristão está assim melhor disposto para servir a
Deus, para «ser santo no corpo e no espírito.
0 que está sem mulher, está cuidadoso das coisas
que são do Senhor, de como há'de agradar a Deus.
Mas o que está com mulher, está cuidadoso das
coisas que são do mundo, de como há'de dar gosto a
sua mulher, e anda dividido» (Ibid., vv. 32-33).
S. João no Apocalipse solta as velas a todo o seu
entusiasmo, para celebrar o estado de virgindade:
«E cantavam um como cântico novo...
Estes são aqueles que se não contaminaram com
mulheres, porque são virgens.
Estes seguem o Cordeiro para onde quer que Ele
vá.
Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro.
E na sua boca não se achou mentira, porque estão
sem mácula diante do trono de Deus» (Apc. 14, 3-5).
O «celibato voluntário» começou a ser fielmente
praticado quase desde o começo do século II, no Oriente
como no Ocidente: na Síria, na Ásia Menor, na Grécia
e em Roma (Conway: Studies in Church History, ?30
À medida que 0 Cristianismo se ia difundindo, iam
surgindo espontaneamente almas generosas, que se não
contentavam com observar os Mandamentos do Senhor;
mas abraçavam, de todo o coração, os Conselhos Evan
gélicos de pobreza, obediência e castidade.
Santo Inácio, a caminho de Roma, aonde ia sofrer
o martírio, mandou saudações às virgens de Esmirna
(Ad Smyr., 13, 1).
'

-
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Já nesse tempo ( 1 1 5 ) a virgmdade « a «eonhw.
da como um estado permanente e altamente honrada oe.
Io povo cristão.
Tanto assim, que alguns ascetas começaram a ter-se por superiores aos Bispos.
Santo Inácio estigmatiza numa carta tão
orgulho (Ad Polyc., 5, 2).
«A Doutrina dos Doze Apóstolos» (100) hmthtq.
na os Profetas como modelos de virgindade e continên
cia ( 1 1 , 12 ).
Hermas no seu «Pastor» diz que vivia com sua mu
lher como se fora sua irmã, e que esta sua contmênoa
lhe atraía muitas graças de Deus (Vã., 1, 2-4; Mand^
4* 4 )S. Justino Mártir (164), depois de pintar vnwnente a imoralidade pagã, diz: «Quando 0 homem se casa.
casa-se para ter fühos; quando renuncia ao Matrimônio,
vive em perfeita continência» (I Apolog. 29).
Noutras duas passagens diz que era grande o nú
mero de cristãos celibatários (14, 2; 15. 6).
Taciano (122-206), outro antigo e ilustre apolo
gista, chama especialmente a atenção para a pureza dos
ascetas cristãos, «cujos corpos são puros por sua perpe
tua virgindade; os quais vivem vida celihatána. para
mais intimamente se unirem a Deus» (Chat. ad Graecos,
3 3 )-

,

,,

-

Se milhares de antigos cristãos foram cenbatanas
«por amor do Reino dos Céus», para imitar Jesus
a a Virgem Sua Mãe, não convinha que os seus
fes, — Bispos, Sacerdotes e Diáconos . dessem exem
pio de perfeito ascetismo cristão?
De facto, nos primeiros três séculos havia J^stante
tos clérigos que viviam celibatàriamente,
não haver ainda lei da Igreja que a isso os
' yjúva
Tertuliano (100), querendo pemradrr uma
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de que não contraísse segundas núpcias, lembra-lhe que
era grande o número de clérigos que, por amor de Deus,
preferiam viver em continência a ter mulher (De Exh.
Cast., 13).
Orígenes (185-255), comentando as divergentes or
dens de ornamentos sacerdotais judaicos (Êxod. 39 e
Lev. 8), nota que os Sacerdotes da Antiga Lei só eram
obrigados a guardar continência durante o tempo em que
estavam de serviço no Templo.
A Lei Nova não estabelece limites.
Acentua também o contraste entre a paternidade
natural do Sacerdote judaico e a paternidade espiritual
do Sacerdote cristão (In Lev., 6, 6).
—; Ninguém poderá acusar, com justiça, a Igreja
de «ilógica» no estabelecimento da lei do celibato ecle
siástico.
Na verdade: se Deus mandava no «Sacerdócio Fi
gurativo» que o Sacerdote guardasse continência en
quanto estivesse de serviço no Templo, o Sacerdote
do Sacerdócio Real deve guardá-la sempre, porque es
tá sempre, todos os dias de serviço, exercendo o seu
divino ministério no Templo do Senhor, e em verda
deira, real, directa e imediata comunicação com Ele
(P. R.).
Fazem menção do celibato no século IV Eusébio
(Dem. Evang., 1, 9; 260-340), S. Cirilo de Jerusalém
(Cat. 12, 25; 315-386), S. Jerónimo (Ad. Vig. 2; 340-420) e Santo Epifânio (A dv. Haer. 59, 4; 315-493)Dizem que era comummente praticado- no Oriente,
no Egipto e em Roma; que era tido em alta honra pe
la Igreja; que ele deixava o Clero inteiramente livre pa
ra se dedicar às coisas do seu divino ministério.
É verdade que algumas vezes se ordenavam homens
casados, porque não havia ainda lei que o proibisse.
Clemente de Alexandria (Strom. 3, 12 ; 150-216)
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menciona Sacerdotes e Diáconos casados, e o
j
Sócrates fala de um Bispo Oriental,
Eccl. 5, 22? 44° ) •
v
Todavia acrescenta que na Tessália, Macedónia c
Grécia os Sacerdotes que teimavam em viver com suas
mulheres, eram suspensos do seu ministério.
Quem primeiro impôs a lei do celibato foi o Con
cilio de Elvira (Cân. 33), em Espanha, aí pelo ano 300.
Os Bispos, Sacerdotes e Diáconos, que nao quises
sem deixar suas mulheres e quisessem continuar a ter
filhos, deviam ser depostos.
«Decreto» semelhante foi exarado pelo Concilio
Romano, celebrado sob o Papa Sirício (384-399). que
mandou «cartas» para Espanha e para a África, insis
tindo sobre a sua observâncias.
Poucos anos depois o Papa Inocêncio I escreveu
«cartas» semelhantes aos Bispos Victrício de Ruão e
Eupério de Tolosa.
No tempo de Leão Magno (440-461) a lei do ce
libato eclesiástico era obrigatória em todo o Ocidente.
Nas Igrejas Orientais a evolução foi mais lenta.
O Concilio de Ancira (Cân. io), na Galácia (SM)permitiu aos Diáconos casar, se antes da «Ordenação»
declarassem que era sua intenção não viver celibatànamente.
O Concilio de Neocesareia (Cân. 7), na Capadócia, ( 3 15 ) , proíbe aos Sacerdotes contrair segundas núp
cias, sob pena de deposição.
,
O Concilio de Niceia (325). embora não promul
gasse lei referente ao celibato (Sócrates: ist.
•
L 8) proíbe ao clero que tenha em sua casa
que possa motivar suspeitas de imora 1 a e'
te-lhes que tenham a mãe, irmãs, ou outras pe
sua família (Cân. 3).
. N -l . aoS BisA «Constituição Apostólica» (400) P
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pos, Sacerdotes e Diáconos casar depois de ordenados;
permite-lhes, porém, que vivam com suas mulheres, se
antes o eram.
Mais ainda: proíbe-lhes que as despeçam «sob pretexto de piedade».
— Veja neste cânon uma lição para os cristãos.
Quem uma vez se casou, viva com a sua mulher, não
a despeça, não pense nunca em se divorciar.
Jesus Cristo foi bem claro, e depois dEle S. Paulo.
«Não separe o homem o que Deus ajuntou» (Mt. 19,
6; Mrc. 10, 9). (P. R.).
No tempo do Imperador Justiniano (527-565) o
costume de os Bispos do Oriente serem celibatários
(Const. Apost., 5, 22) foi elevado a lei.
O costume, geral no século VII, de os Sacerdotes e
Diáconos, casados antes da «Ordenação», conservarem
as suas mulheres, foi solenemente sancionado pelo Concílio de Trulo em 692.
É esta ainda a lei, o seu tanto modificada, por que
se regem as igrejas cismáticas do Oriente.
Os cismáticos russos e armênios impõem aos ordinandos do Clero secular serem casados; mas escolhem
os Bispos dentre os monges, que são celibatários.
É proibido aos Sacerdotes passar a segundas nú
pcias. Somente os Nestorianos permitem aos Sacerdotes
e Diáconos que se casem depois de ordenados.
Não prova superabundantem ente a história do
confessionário, que o celib ato é im p o ssível? N ão é
contra a natureza h u m an a? Eu penso que os Sa
cerdotes deviam ser casados, porque a paternidade
desenvolve m ais a ternura e o carinho e assim , com
a própria experiência, podiam e n sin ar a religião com
mais eficácia.

Que o celibato não é impossível, mas possível, es
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tá aí a história da Igreja do Ocidente a conclamá-lo pe
la vida celibatana de milhares e milhares de Sacerdote,
seculares e regulares, de religiosos e religiosas, e até de
simples fiéis de um e outro sexo.
Escritores, como H. C. Lea, de Filadélfia, e G. G.
Coulton, de Cantabrígia, Inglaterra, se não se comprazem, parece, em basculhar e juntar os escândalos das
idades passadas, para os atirar contra a possibilidade do
celibato eclesiástico.
Os seus preconceitos anti-católicos obstaram a que
fossem honestos em suas críticas.
Os escritores católicos, como Gasquet e Thurston,
também os conhecem e não os omitiram. Não tiraram,
porém, as mesmas conclusões.
Recorrer aos períodos históricos em que a morali
dade do Clero esteve mais decadente; reunir os factos
mais impressionantes de imoralidade que então se de
ram, e fazer deles prova contra a possibilidade da ob
servância da lei do celibato é, além de tudo 0 mais,
ilógico.
Mesmo no ilegal e perturbado período do desmem
bramento do Império de Carlos Magno, a Igreja levan
tou bem alto o estandarte do celibato eclesiástico e de
nunciou veementemente os seus infractores.
Quando o concubinato do Clero se tomou bastante
comum na Europa, Deus suscitou Papas santos e enér
gicos, que combateram a imoralidade de alguns Bispos
alemães, italianos e franceses indignos, e do Clero m
gno que os imitava.
,
c_\
Leão X (1049-1054), Gregório VII ( I073' ^ ) '
Urbano II (1088-1099) e Calisto II ( n ip '112:*'
raram guerra aberta ao concubinato cleriu e 1 ‘ 0
ram a reforma, que se tornou permanente.
,
;
Um Decreto do I Concilio de Latrao declarou
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válidos todos os matrimônios contraídos depois de recebidas «Ordens Sacras».
Foi o início da restauração da lei do celibato no
Ocidente.
Alguns historiadores admitem cândidamente que
houve períodos de laxidão na observância da lei do ce
libato; nenhum deles, porém, apresenta factos que ne
guem que ela era fielmente observada, desde o século
IV, pela grande maioria do Clero do Ocidente.
Os que afirmam que a lei do celibato é uma lei
impossível; que se não pode guardar; que é contrária à
natureza humana, foram os ricos senhores feudais, meio-Bispos, meio-Príncipes, do tempo de Gregório VII, se
guidos mais tarde, no século X V I, por Martinho Lutero e clérigos apóstatas, seus amigos.
O sermão de Lutero sobre o matrimônio (Grissar:
Luther, 3, 242) sem dúvida desrespeita todas as conve
niências da humana decência.
O celibato não é impossível, porque Deus concede
a sua graça em abundância a todo o Sacerdote que quer
viver castamente.
A diária celebração da Missa; a diária recitação do
Ofício Divino; a frequente meditação das verdades eter
nas; as consolaçoes do confessionário; o íntimo contacto
com os enfermos e moribundos, — tudo isto auxilia
grandemente o Sacerdote a ser fiel aos seus votos.
Demais, ele não foi escolhido de súbito para o sa
grado ministério; foi observado de perto, durante bas
tantes anos, no Seminário por superiores inteligentes,
experimentados e piedosos, e só depois de acurado es
tudo e exame, declarado digno do sagrado ministério.
— Era então justamente a idade das paixões; e ele,
o seminarista, o ordinando, sentiu-se com vontade e for
ças para as dominar no futuro, como as dominara até
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ao presente
Quem não sabe aos 25 anos o que quer
e o que pode, não o saberá nunca (P. R4).
M
Basta um pouco de senso comum para responder
aos que classificam o celibato de impossível
A admiti-lo, quantos absurdos, melhor, quantas injustiças, carunias, injurias, e que sei eu, se não cometeriam, se não irrogariam?...
O celibato é impossível?
Logo, todos os jovens e donzelas, todos os solteiros,
são impuros; impuros são todos os viúvos e viúvas.
Vossa mãe é viúva? Vosso pai é viúvo? Tendes fi
lhos, filhas, irmãos, irmãs, primos, primas, solteiros ou
viúvos?
São todos impuros.
Impuros são todos os vossos vizinhos, vizinhas,
solteiros ou viúvos, todos os solteiros, solteiras, viúvos e
viúvas do mundo...
Se o celibato é impossível, a conclusão é certa; e
se o não é, se a conclusão é falsa, injusta, injuriosa, ca
luniosa, — falso, injusto, injurioso, calunioso, é o prin
cípio: o celibato é impossível.
A conclusão é da mesma natureza que as premis
sas, como o filho é da mesma natureza que o pai, o
efeito da mesma natureza que a causa.
Não basta ainda ao meu arguente o que fica dito?
Pretende mais?
Se o celibato é impossível, então todo o marido au
sente por longo tempo de sua esposa, qualquer que
seja o motivo, é um adúltero; e ela uma adúltera.
Mas basta para evidenciar a falsidade da a rma
ção: O celibato é impossível.
..
E se o arguente insistisse, ver-nos-íamos compeli'
dos a lembrar o rifão: «Julga o ladrão que to os sa
sua condição».
i+wta
Dizem outros que o celibato é contra a n
20
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Têm razão, se por natureza entendem as corruptas
e sensuais inclinações da natureza humana decaída, que,
como diz S. 'Paulo, está em contínuo conflito com a
'lei do espírito (Rm. 7, 23).
Não têm, porém, razão, se por natureza entendem
que nenhum homem pode ser puro, sem ser casado.
A resposta está dada; mas sigamos outro caminho.
Contam-se por milhares e milhares as mulheres e
os homens celibatários e puros, e nem sempre é sobre
natural o motivo do seu sacrifício.
Uns por mera falta de natural afeição às coisas da
carne e do sangue.
Outros simplesmente, para satisfazer os desejos de
sua mãe, vivamente expressos, desejos que são também
os seus de viver em sua doce companhia.
Outros ainda, para ajudar sua mãe, ou pai, a criar
a numerosa família de suas irmãs e irmãos mais novinhos...
Solteiros, não se casam, por estes e análogos moti
vos, e vivem alegres, contentes, satisfeitos...
Quem os não tem conhecido, e não conhece?...
E quem poderá honestamente acusar a sua dedica
ção, a sua piedosa devoção, de anti-natural, de ofensiva
das leis da natureza?
Se a virgindade é contrária à natureza, por que foi
ela tida em tanta admiração e praticada nas velhas ida
des, mesmo entre as nações pagãs: Grécia, Roma, Gália e Peru?
Este facto é um testemunho eloquente de que o
celibato não é contrário à natureza.
Os escândalos citados por alguns controversistas
nada provam contra ele.
O Clero casado, seja o cismático russo, seja o lute
rano na Alemanha ou nos Estados-Unidos, não está mais
limpo de escândalos.
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Pràticamente falando, a Igreja Católica sabe, por
experiência de muitos séculos, que o Clero celibatário
pode trabalhar incomparavelmente mais para glória de
Deus, do que o Clero casado.
O Sacerdote celibatário é mais livre e indepem
te, do que o «ministro)), com mulher e filhos.
Muitos protestantes me têm confessado sinceramente a superioridade do «ministro celibatário», espe
cialmente em paróquias pobres e nas missões estrangei
ras.
Em presença das ((estatísticas dos tribunais civis»,
é um tanto fútil arguir que o homem casado é mais amá
vel e carinhoso do que o celibatário.
O verdadeiro Sacerdote é o mais amável dos mor
tais: querido dos meninos e meninas, dos jovens e dos
anciãos, dos ricos e dos pobres, dos cultos e incultos.
Dizer que o Sacerdote devia ser casado, para ensi
nar a religião com mais eficácia, equivale a dizer que o
médico devia provar primeiro todos os medicamentos,
para mais acertada e eficazmente os receitar aos enfer
mos.

Não ordenou Deus ao homem: «Crescei e mul
tiplicai-vos»? (Cén. 1, 28)
Deus dirigiu estas palavras a Adão como uma bên
ção geral sobre a raça humana, segundo declara a mes>
ma Escritura, que, mediante a instituição divina do ma
trimônio, devia difundir-se pela face da terra: «Deus
criou o homem... macho e fêmea...
*
Abençoou-os e disse: Crescet e multiphcai-vos e
enchei a terra...» (Gén. i, 27-28).
Não há perigo de que a raça humana morra, se cxtinga, por causa do celibato do Clero e dos amantes da
virgindade.
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As nações mais prolíficas foram sempre as nações
católicas, que têm tido na mais alta estima e honra o
celibato eclesiástico e o máximo respeito pelo Sacramen
to do Matrimônio.
O grande perigo está em casar com a expressa in
tenção de não ter filhos, ou de os limitar criminosa
mente.
Como a lei do Gênese se não dirige ao homem, nem
à mulher, indivíduos, mas ao homem e à mulher, espé
cie, o homem ou a mulher, que se não case, não a in
fringe, não quebra o Mandamento de Deus.

S. Pedro não era casado? (Mt. 8, 14 ; Mrc. 1,
29 ; Lc. 4, 38)
Dado a palavra ambígua «penthera» esteja correc
tamente trasladada, S. Pedro era casado, mas casou antes
de ser Apóstolo, e a tradição diz-nos que ele não viveu
mais com sua mulher, depois que foi divinamente cha
mado (Mt. 4, 9) ao Apostolado (S. Jerón.: Epíst. 48,
Ad Pamm).
Ele próprio diz de si mesmo: «Eis aqui estamos,
nós que deixámos tudo, e te seguimos» (Mt. 19, 27;
Mrc. xo, .28; Lc. 18, 28).
S. Jerónimo no seu tratado contra Joviniano (C.
8, 26) julga, pelo contexto de S. Mateus (Mt. 8, 14 -15),
que a mulher de S. Pedro já era falecida, quando Jesus
Cristo lhe curou a sogra; ao contrário, o Evangelista fi
zera menção dela.
Mas ainda que S. Pedro fosse casado, isso nada im
portava à questão, porque o celibato eclesiástico não é
de lei divina; é apenas de lei da Igreja, e esta, como
vimos, data somente do século IV.
Também não .depende de precedentes.
'A Igreja considerou sempre a vida celibatária «por

CELIBATO ECLESIÁSTICO

613

amor do Reino dos Céus», como mais perfeita imitação
de Cristo do que a vida conjugal e adoptou-a para o
seu Clero.

Não diz S. Paulo: «Para evitar a fomicação, ca
da homem tenha a sua mulher»? (I Cor. 7, 2)
S. Paulo de modo algum quis dizer com estas pa
lavras que todos devíamos ser casados.
— Se assim fora, estaria em contradição consigo
mesmo, pois, como já vimos, a sua preferência era pelo
estado celibatário, pela virgindade, e era solteiro (P. R.).
Alguns comentadores, com Santo Tomás, creem que
0 Apóstolo urge aqui por que se case, quem se não sen
te com forças bastantes para viver em continência (Cfr.
1 Cor. 7, 6-9).
É mais provável, todavia, que o Apóstolo se não
dirige aos solteiros, mas aos casados, exortando-os a que
cumpram os seus deverest e os cumpram como Deus iho
ordena, a fim de evitarem tudo o que seja pecado: fornicações, adultério e crimes contra a natureza.
«Ter mulher» não sign;fica nunca na Bíblia sagra
da ((tomar mulher».
Quem «a tem», não ((a toma», por isso mesmo que
já «a tem». Por isso diz: «a sua mulher».
Que intenta, pois, o Apóstolo dizer?
Intenta dizer: Quem tem a sua mulher, seja-lhe leal,
seja-lhe fiel.

Não diz S. Paulo: «Melhor é casar-se, do que
abrasar-se»? (I Cor. 7, 9)
Nos versículos 8 e 9 declara S. Paulo expressamen
te que se dirige aos solteiros e viúvos.
'Primeiro, aconselha-os a conservarem-se no cs
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em que se encontram, imitando Jesus Cristo na prática
do celibato, sentindo-se com forças bastantes para isso:
«Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom permane
cerem assim, como também eu*
Mas, se não têm o dom de continência, casem-se;
porque melhor é casar-se, do que abrasar-se» (I Cor. 7*
8-9): isto é: É melhor casar-se, do que ofender a casti
dade, social ou solitariamente.

Não declara 5. Paulo que era casado? (I Cor.
9, 5)
Não. S. Paulo declara expressamente o contrário na
mesma Epístola (I Cor. 7, 8), como vimos.
A palavra grega, que na versão do Rei Tiago foi
traduzida pela latina amulier», mulher, no original gre
go não significa «esposa», mas simplesmente «mulher».
S. Jerónimo no seu tratado contra Joviniano (C.
1, 14) diz que S. Paulo se refere às «santas mulheres»
que, segundo o costume dos judeus, adoptado pelo pró
prio Jesus Cristo, acompanhavam os mestres religiosos
e os serviam e auxiliavam.

Não diz S. Paulo que os Bispos e Diáconos de
vem ser casados? (I Tim . 3, 2, 1 2 ; Tit. 1, 6)
As aludidas palavras de S. Paulo não querem di
zer que os Bispos e os Diáconos devam ser casados, —
ele era o primeiro que o não era; querem, sim, dizer
que não devem ser sagrados Bispos nem ordenados de
Diáconos os que tiverem casado duas vezes.
O ter passado a segundas núpcias era impedimento
para receber «Ordens Sacras».
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Não diz S. Paulo que proibir casar-se é doutri
na do demônio? (I Tim. 4, 1-3)
S. Paulo na aludida passagem não se refere ao celi
bato eclesiástico.
Denuncia os hereges gnósticos do seu tempo, que
condenavam o Matrimônio como mau em si mesmo; e
que afirmavam que o homem podia alcançar completa
vitória sobre a matéria, concedendo ilimitada indulgên
cias às suas paixões.
Se S. Paulo vivesse hoje condenaria o celibato da
libertinagem como doutrina do demônio; não, porém* o
celibato do Clero e dos religiosos e religiosas, esponta
neamente abraçado e fielmente vivido, ^por amor do
Reino dos Céus».

A lei do celibato não apouca a excelência do
Matrimônio?
Nem muito, hem pouco.
É certo que a Igreja Católica exalta o celibato; mas
nem por isso tem em menos honra a dignidade augusta
do Matrimônio.
Considera-o como um dos sete Sacramentos instituí
dos por Jesus Cristo, santo, sob todos aspectos.
Ela condena severamente o adultério, o divórcio, a
poligamia, a restrição da natalidade, como vícios essen
cialmente opostos ao Evangelho de Cristo.
A virgindade é para poucos; o Matrimônio, para
muitos.
Um e outro são santos, embora por diferentes mo
tivos.
Por outro lado, as igrejas, que têm fingido ignorar
o conselho de Cristo da virgindade, têm ao mesmo tem
po degradado o Matrimônio, negando-lhe o seu carac-
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ter sagrado e paganizando-o com o «divórcio» e a «limitação da família».
A Igreja Católica tem sido sempre leal ao ensino de
Jesus Cristo: «Não separe o homem o que Deus ajuntou» (Mt. 19, 6).
((Ela (a mulher) se salvará pelos filhos que der ao
mundo» (I Tim. 2, 15 ).
aOutros fizeram-se eunucos por amor do Reino dos
Céus.
0 que é capaz de compreender isto, compreenda-o»
(Mt. 19, 12).
— A doutrina de Jesus Cristo e de Sua Igreja, a
propósito do assunto, resume-se nisto: ou casamento, ou
virgindade; Matrimônio, ou Celibato (P. R.).

X L V IU

AS ORDENS RELIGIOSAS. SEUS VOTOS.
OS MONGES DA IDADE-MÉDIA. AS FREI
RAS. OS CONVENTOS

a

Fala Bíblia de Ordens Religiosas? São das es
senciais ao Cristianismo? Como se roMprinrnih: qee
tantos homens e mulheres se retirem do msndn pa
ra o claustro, fugindo às responsabilidades da vida.
tendo Jesus Cristo dito: «Assim luza a vossa ktz
diante dos homens; que eles vejam as vossas boas
obras»? (Mt. 5, 16)
£ certo que a Bíblia nio faz menção de Ordens Re
ligiosas; mas as idéias e princípios que motivaram a sua
fundação foram evidentemente tirados da vida e doutri
na de Cristo: da vida, cuja perfeição desejam unitan da
doutrina, que pretendem de perto seguir.
A grande maioria dos cristãos contenta-se com ob
servar os dez Mandamentos da lei do Senhor e os cinco
da Igreja; mas houve sempre, e há ainda, um bom nú
mero de almas genenjsas que desejam obngar-se a cum
prir também os "Conselhos" de perfeição, tão altamente
recomendados por Jesus Cristo:
«Sede perfeitos, como também vosso Pat celestial e
perfeito» (Mt. 5, 48).
. .
E apontou a Seus discípulos dois conselhos especiais
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de perfeição: castidade e pobreza: «Os que a si mesmos
se fizeram eunucos por amor do Reino dos Céus» (Mt.
19, 12 ); e «Se queres ser perfeito, vai, vende 0 que tens
e dá'0 aos pobres, e terás um tesouro nos Céus; depois
vem, e segue+me» (Mt. 19, 2 1).
As Ordens Religiosas não são essenciais ao Cristia
nismo, porque o Papa pode suprimi-las todas amanhã,
como o Papa Clemente X IV suprimiu a Companhia de
Jesus em 1773, sem que por isso a Igreja deixasse de
existir, com toda a sua divina doutrina, leis e culto.
Mas as Ordens Religiosas são fruto da Árvore plan
tada por Deus.
Homens e mulheres congregam-se, a divino cha
mamento, e obrigam-se voluntária e espontaneamente a
viver obedecendo a uma Rgra aprovada pela Igreja, que
os auxilia a amar mais perfeitamente a Deus e ao pró
ximo por amor do mesmo Deus.
O texto citado não vem a pêlo.
O que Nosso Senhor quis dizer a Seus discípulos,
com as referidas palavras, foi simplesmente que a me
lhor prova da verdade do Evangelho é a vida santa dos
cristãos.
Os inumeráveis santos e santas das Ordens Religio
sas têm iluminado com a claridade de suas boas obras a
escuridão do mundo de pecado, e assim glorificado o Pai
que está nos Céus.

Não são os votos religiosos contrários à liber
dade evangélica? Não são uma escravidão degra
dante, pois neles prometem os religiosos a Deus
o que sabem que não podem cbmprir?
...
O fim do religioso é precisamente o contrário:
libertar-se da tirania do dinheiro, da sensualidade e do
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orgulho. Por isso abraça os «Conselhos de Cristo-: po~
bre^a, castidade e obediência.
Foi Lutero que escreveu nos seus dois livros "Mo^
nastic Vows» (Votos Monásticos) e "The Clerical Sta*
te» (O Estado Clerical) que «os votos eram uma escra
vidão degradante».
Semelhante doutrina teve a infeliz sorte de levar os
maus religiosos a saudar o estandarte da Reforma e a
prejudicar o seu autort levantando contra ele os bons
religiosos, como escreveu o P. Grisar (Luther: 2, 85,
n 6 t 139, 169),
•Não, Os votos não são uma escravidão degrandante.
Não os cumprir, tendo-os feito, somente prova, co
mo escreve o P. Vermeersch, a natural instabilidade e
volubilidade da vontade humana (Cfr. C. E i> 511)*
Quem os faz sabe muito bem que os não poderá
cumprir sem grande sacrifício; mas abraça-o voluntária e
generosamente, com grande entusiasmo, para mais perfeitamente imitar Jesus Cristo sobre a terra e assegurar a
indizível dita de vir a participar de sua glória no Céu.
— Quer, e quer a valer, salvar-se*
Como quer, como é livre, depõe aos pés de Deus
os bens da terra, pelo «voto de pobreza», e imda-Lhe o
próprio corpo e alma: o corpo, pelo «voto de castidade»;
a alma, pelo «voto de obediência»,
Acto heróico; mas, por isso mesmo, suprema afir
mação da própria liberdade.
Nas Ordens Religiosas só há voluntários.
Só entra quem quer, Quem não quer, não entra.
Se entrou, e se arrependeu, sai.
A Igreja não encadeia ninguém.
Entrou, porque quis; e está, porque quer.
A natureza humana não aspira ao impossível, nao
se compromete ao impossível; não realiza o impossive
Os religiosos e religiosas aspiraram a vi\er eni
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breza, obediência e castidade; aspiraram e prometeram;
prometeram e cumprem.
Logo, a vida religiosa: «vida de pobreza, obediên
cia e castidade», não é impossível.
Jesus Cristo disse ao jovem rico: «Se queres ser
perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá'0 aos pobres;
depois vem, e segue+me» (Mt. 19, 2 1) .
Sem dúvida, Jesus Cristo exigiu ao jovem uma coi
sa difícil, tão difícil, que ele não voltou; mas não lhe
exigiu coisa impossível.
Deus não impõe, nem aconselha, impossíveis.
A sua divina graça está sempre à disposição de
quem a pede com humildade e confiança. E com ela na
da é impossível.
Finalizemos, pois, a resposta a esta objecção com
as palavras que Jesus Cristo disse a Seus discípulos, pou
co depois de o jovem se haver retirado «triste»: «Aos
homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível»
(Mt. 19, 26).
Mais ainda: com a ajuda de Deus tudo é fácil»
(iP. R.).

Não eram os monges da idade-média indolen
tes, ignorantes e imorais?
As calúnias levantadas outrora pela Reforma contra
os monges da idade-média vão-se, felizmente, desfazen
do, mercê da honrosa crítica de historiadores acatólicos.
Davam para um grosso volume os testemunhos em
que celebram eloquentemente a esplêndida contribuição
do monaquismo mdievo para a obra gigantesca da civi
lização.
Maitland escreve que os mosteiros medievais eram:
«refúgios quietos e religiosos, para a infância e velhice
esvai idas; asilo de respeitável simpatia, para as donze-
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las e viúvas desoladas; centrais de agricultura, que se
estendia, desde as suas abas, por colinas pedregosas, va
les paludosos e campinas estéreis, proporcionando traba
lho, pão e saúde, a milhões, que morriam de fome e de
febres; únicos repositórios da ciência de então; escolas
de arte e ciência, donde irradiou o humano saber para
as gerações vindouras, pois nelas encontraram abrigo seguro, ambiente propício e estímulo desinteressado artis
tas de mãos delicadas e sábios de inteligência penetrante;
núcleos de povoações, vilas e cidades, chegando a verem^e cercadas de ruas, praças e palácios, dominados pela
alta cruz de catedrais.
Eu penso que não há quem o possa negar» (The
Dark Ages, 2).
Goodell escreve dos monges agricultores anglo-saxões:
«Eles foram os verdadeiros pais da agricultura in
glesa...
Devido à sua inteligência e indústria, a Inglaterra
no século XI pôde gloriar-se de a sua agricultura ir na
vanguarda da maioria dos países da Europa,
Quando eles pereceram, deixaram um vácuo, que
gerações ainda hão encheram» (The Influence of the
Monks in Agriculture, 20-22).
Os monges medievos cultivaram milhões de acres
de terrenos áridos e pantanosos, em todos os países da
Europa; copiaram milhares de manuscritos bíblicos, patrísticos e de clássicos gregos e latinos; fundaram mui
tas escolas famosas: Lerins, Marmoutier, Clonard. Clonmacnois, Bangor, Fulda, Saint Gall, ^eichenau, Jarrow,
Wearmouth e York; reuniram valiosas bibliotecas; pra
ticaram a caridade sob todas as formas possíveis. ^
Aos mosteiros foi a Igreja buscar os
que cristianizaram a Inglaterra, a ran a, a
França, a Alemanha, Flandes e grande parte da Italia.
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Jesus Cristo diz-nos que devemos julgar a árvore
pelos seus frutos (Mt. 7, 17)*
No decurso dos tempos o fogo do fervor monásti
co amorteceu o seu tanto, especialmente quando os reis
e nobres, com sua influência, puseram à frente dos mos
teiros os monges menos dignos; mas os 'Papas e os Bis
pos, que estavam alerta, cuidaram de o despertar, sendo
muitas vezes reaceso por monges de famigerada santi
dade,
A civilização nunca pagará aos monges a dívida que
com des contraiu.

For que se opõe a Igreja a que o Estado inspeccione os conventos? Não há religiosas neles deti
das contra a sua vontade?
Porque são casas particulares.
O Estado tem direito a inspeccionar as escolas, as
penitenciárias, os hospitais, casas de saúde, etc., a fim
de ver em que e como se gasta o seu dinheiro e corri
gir os abusos que, de tempos a tempos, aí se dão.
Não tem, porém, direito a invadir os lares particu
lares, a não ser que haja suspeita grave de que se pra
tica neles algum crime.
Os conventos são regularmente inspeccionados pelo
Bispo Diocesano e pelos Superiores das respectivas co
munidades.
Podem também ser visitados por quem se apresente
devidamente autorizado, ainda que ao mesmo tempo se
ja um anti-católico hipócrita como Fulton, de Boston,
que abusou deste seu privilégio.
Visitou, certa ocasião, acompanhado de um Sacer
dote, uma casa das Irmãs do Bom-Pastor.
Ia vendo e expressando a sua admiração e satisfa
ção, pela maravilhosa caridade e amabilidade com que
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as religiosas cuidavam da classe de criaturas que eram a
desonra do seu sexo...
Logo depois, indo falar ao Canadá, difamou, numa*
conferência, essas senhoras de quem tinha recebido tão
atenciosa hospitalidade*
Não é, pois, de estranhar, que um católico escocês,
indignado, atirasse com ele por uma janela fora do sa
lão, pondo inesperado fim ao imundíssimo discurso...
O facto deu-se na Ilha do Cabo Bretão, Baía do
Gelo*
Não tomou mais a aparecer por esta secção do Ca
nadá*
As leis de alguns Estados do Sul relativas à inspecção dos conventos obedeceram a dar uma espécie de iatisfação a preconceitos e fanatismos; e como são meras
formalidades ninguém pensa em as executar.
Custa a crer que pessoas, aliás sensatas, deem ou
vidos a calúnias levantadas por freiras e frades apósta
tas ...
Só se explica pelos seus muitos preconceitos contra
tudo o que se refira à Igreja Católica.
É menos verdade que as religiosas sejam detidas nos
conventos, como já se disse.
Os conventos são casas de voluntários.
Ninguém entra, nem se conserva, neles forçado.
Em muitas Congregações os votos não são perpé*
tuos; são temporários. Renovam-se de anos em anos. Ter
minado o prazo, quem se não sente com forças para cs
renovar, segue para sua casa.
Mesmo nas Ordens mais estrictas e de votos perpe
tuos e solenes, quem desanima, recorre a nta e,
tém dispensa e retira*
,
«ó
Muitos acatólicos imaginam <5UC n° s fcon
entram «os vencidos da vida». Pura 1 usao.

624

CAIXA DE PERGUNTAS

Vêem-se entrar, com frequência, donzelas finas e
educadas, que dizem adeus aos noivos, às riquezas, à
família, ao mundo, e se oferecem para trabalhar toda a
vida nas missões da China, do Japão, da África, ou em
qualquer outra parte do mundo em que sejam necessá
rios os seus serviços, catequizando, ensinando, assistin
do a enfermos de qualquer espécie, velando por crian
ças e anciãos...
Na vida religiosa, — repetimos mais uma vez, e se
rá a última? —, só persevera quem tem vocação para ela;
quem recebeu de Deus este dom sublime e o guarda
com carinho e amor.
Quem, tendo-o recebido, o perde, sai.
E o que se dá com um sexo, dá-se com o outro.
Uma das muitas notas características da Igreja Ca
tólica é ter podido manter através do encapelado ocea
no das idades tantos conventos e mosteiros, tantos ho
mens e tantas mulheres heróicas, que com a santidade
de sua vida, portas a dentro e portas a fora de sua vo
luntária solidão, expiam as negligências próprias e os pe
cados e vaidades do mundo.
Se o meu arguente quiser conhecer em primeira
mão a paz e a santidade que caracterizam a vida monás
tica, leia a história das «Ordens Religiosas »e as «biogra
fias de seus fundadores e fundadoras».

Na idade-média, não eram as freiras impuras
emparedadas vivas e ali morriam à míngua?
Não. É uma velha calúnia bebida por conferencistas
anti-católicos no poema «Marmion» de Walter Scott.
Não tem outra autoridade.
O P. Thurston, que esgotou este assunto, escreve:
«Todo aquele que estudar desapaixonadamente esta ma
téria, verá claramente: que não há Estatutos de Ordem
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alguma religiosa que prescrevam semelhante penalidade;
que nenhum contemporâneo fala desta inflicção; que nin
guém se deu ainda ao trabalho de averiguar os porme
nores das pessoas que foram assim monàsticamente puni
das, do lugar e do tempo; que, na descoberta de ossa
das humanas a desfazerem-se, as tradições que as atri
buíam a restos mortais de emparedados, se desvaneceram
no momento do exame; que a origem destas mesmas tra
dições se pode muito bem explicar; que alguns historia
dores ou antiquários de renome, católicos como protes
tantes, declaradamente descreem da calúnia, ou intencio
nalmente se abstêm de a repetir» (The Myth of the

Walled'Up Nun).

Não mandou Henrique V III fechar os mostei
ros ingleses por causa da sua grande imoralidade?
Não. Isso foi um mero pretexto para lhes confiscar
as propriedades.
Os principais acusadores dos monges ingleses, —
Layton, Leigh, Ap Rice e London—, nem amda ju
rando mereciam crédito.
Como nota o «Athenaeum» numa crítica às - Car
tas e Papéis de Gaidner» (27-XI- i 886): «Raras vezes na
história do mundo terá havido tirano que tenha encon
trado instrumentos mais aptos para os seus baixíssimos
desígnios, do que Henrique VIII para executar a \isita
aos mosteiros ingleses.
. ,
Havia mosteiros em Inglaterra com apenas meia-duzia de pobres senhoras.
..
Chega a ser inconcebível que proeminentes visitadores ousassem espoliá-las de tudo.
,, • _
•
O leitor indignado, com a audacia c ,ca unl3u
nSt
festas que caracterizam os «relatonos» ves es
termina por descrer de tudo quanto ízem .

626

CAIXA DE PERGUNTAS

O Abade Gasquet, discutindo os roubos de Henri
que VIII aos mosteiros de Inglaterra, escreve este por
menor:
«O caracter dos homens que difamaram os mostei
ros tem sido ültimamente defendido por historiadores
sem honestidade.
Não se necessita de outra evidência, e pode dizer-se, em nome do senso comum e da justiça, que as casas
religiosas não podiam ser condenadas por depoimentos
caluniosos de miseráveis desgraçados» (Henry VIII and
the English Monasteries, 175).

X L IX

O MATRIMÔNIO. JESUS CRISTO ELE
VOU-O À DIGNIDADE DE SACRAMENTO.
LUTERO E A POLIGAMIA. O MATRIMÔ
NIO E O ESTADO. MATRIMÔNIOS MIS
TOS. MATRIMÔNIO ENTRE PARENTES
Que é o Sacramento do Matrimônio? Em que
consiste?
O Catecismo do Concilio Tridentino define-o assim:
«É a união conjugal do homem e da mulher, con
traída por duas pessoas aptas, em virtude da qual se obri
gam a vivçr juntas toda a vida».
O Matrimônio contraído por duas pessoas «não baptizadas» e um «simples contrato».

O Matrimônio contraído por duas pessoas «baptizadas» é um «contrato» e um «Sacramento». E como
então são inseparáveis, chamemos-lhe «Contrato-Sacramento».
O contrato em si mesmo contém a «matéria» e a

«forma» do Sacramento.

.

Estão expressas por palavras e sinais sensíveis no
«mútuo consentimento», «doação» e «entrega».
Os «ministros do Sacramento» são os uproprios
bentes».
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O «Sacerdote» não é mais que a «testemunha oficial
da Igreja».
A sua presença, com a de mais 2 testemunhas, é
condição necessária para a validade do Matrimônio en
tre católicos (Cân. 1094).

Como se prova pela Bíblia que o Matrimônio é
um Sacramento? Algum Santo Padre o numerou en
tre os 7 Sacramentos?
O Concilio Tridentino declarou: «O Matrimônio é
verdadeira e propriamente um Sacramento da Lei do
Evangelho, e por isso mesmo confere graça» (Sess. 29,
cân. 2).
Diz que embora o caracter sacramental do Matrimô
nio se prove especialmente pela tradição divina dos San
tos Padres, declara que S. Paulo aludiu a ele, quando
assim escreveu aos Efésios:
«Amai as vossas mulheres, como também Cristo
amou a Sua Igreja, e por ela se entregou a Si Mesmo,
para a santificar, purificando'a no Baptismo da água pe
la palavra da vida...
Assim é que também os maridos devem amar as
suas mulheres, como a seu próprio corpo...
Por isso 0 homem deixará o seu pai e a sua mãe, e
se unirá a sua mulher, e serão dois numa mesma carne.
Este mistério (Sacramento) é grande, mas eu digo
em Cristo e na Igreja» (Efés. 5, 25-32).
Nestas palavras do Apóstolo estão expressos os três
elementos essenciais do Sacramento: o contrato matri
monial é um sinal externo, instituído por Jesus Cristo,
para conferir graça interna.
O «Manual of Theology» (2, 5 12 ) de Wilhelm-Scannell apresenta este argumento:
«O Apóstolo, falando do Matrimônio cristão, declara
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que ele é um grande sinal de uma coisa sagrada, nomea
damente da união de Cristo com a sua Igreja.
Ora, esta união realiza-se pela graça santificante e
pelo contínuo influxo das graças a que dá origem.
Para que esta representação seja perfeita deve parti
cipar das graças que Jesus Cristo infunde sobre a Igreja,
Sua Esposa e, semelhantemente, conferir aos nubentes
as graças que andam inerentes ao seu estado.
Demais, por outro lado, o fiel e exacto cumprimen
to dos deveres impostos por Jesus Cristo aos nubentes
requer auxílio sobrenatural».
Todos os Santos Padres insistem na santidade do
Matrimônio.
Santo Agostinho (354-440) chamou-lhe muitas ve
zes «Sacramento».
Citemos apenas uma ou outra passagem.
«Não é, certamente, só a fecundidade, cujo fruto é
a prole; nem só a castidade, cujo vínculo é a fidelidade;
mas também o Sacramento, que o Apóstolo recomenda
aos fiéis, quando diz; «Aíáridos, amai as vossas esposas,
como Jesus Cristo amou a Sua Igreja».
«Indubitavelmente, a substância deste Sacramento
está em que o homem e a mulher, que se juntaram em
Matrimônio, permaneçam inseparáveis toda a sua vida,
por mais longa que seja» (De Nupt. et Concup. 1. 10).
Noutro lugar diz; «A excelência do Matrimônio
consiste em três coisas: na fidelidade, na prole e no Sa
cramento.
A fidelidade consiste em que nenhum dos dois que
bre o vínculo conjugal; a prole exige, que se receba com
amor, se alimente com carinho e se eduque re ígiosa
mente; 0 Sacramento pede, que o Matrimomo se na
dissolva, e que, em caso de divórcio, nen um ®
,
se junte com terceiro, ainda que Pare^a ^ue ° t,\
da prole assim o exija» (De Gén. ad 1 9*
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Não permite o Evangelho a poligamia, como en
sinaram Lutero e os Reformadores, ao conceder ao
Landegrávio de Hesse que tivesse duas mulheres?
E teria razão Calvino ao condenar os Matrimônios
polígamos dos antigos Patriarcas, acoimando-os de
adúlteros?
Lutero e Calvino caíram em heresia nos seus arrazoados sobre a poligamia.
Ainda que seja condição original do Matrimônio ser
monógamo, como declarou o Papa Nicolau (858*867)
(Ad Cons. Bulg), Deus dispensou os antigos Patriarcas
e tolerou a prática da poligamia (Deut. 2 1, 15* 17 ).
O Evangelho proíbe-a absolutamente, como consta
das palavras de Jesus Cristo (Mt. 19, 4*6) e de S. Paulo
(Rm. 7, 2; 1 Cor. 7, 2; Efés. 5, 23*31).
O Concilio de Trento condenou os Reformadores
por «ensinarem, que os cristãos podiam ter mais do que
uma mulher, pois não era proibido por nenhuma lei di
vina» ( 5ess. 24, cân. 2).
Os Santos Padres são unânimes em condenar a po
ligamia.
Santo Ambrósio (340*397): «Enquanto vive a tua
mulher, não te é lícito tomar outra. Se o fizeres, come
tes adultério» (De Abraham, 7).
Lutero, Melanchton e Bucer escreveram ao Lande
grávio de Hesse que a lei divina sancionava geralmen
te a poligamia.
Em virtude desta declaração, o Landegrávio de
Hesse tomou segunda mulher, Margarida de Sale.
Aconselharam-lhe, todavia, que guardasse segredo
acerca deste segundo casamento, para evitar escândalo e
porque era contra as leis imperiais.
Bucer, por seu turno, aconselha a Filipe: Se não
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receia dificuldades da parte do Imperador, resolva o
problema simplesmente mentindo*
O historiador protestante Kostlin escreve deste des
graçado ac to: <(A bigamia de Filipe é o maior borrão da
historia da Reforma, e continua a ser um borrão na
vida de Lutero.
Não tem desculpa, por mais desculpas que se ale
guem» (Grisar: Luther, 4, 13-70).

Por que se chama ao Matrimônio o Sacramento
dos leigos?
Porque são os contraentes que administram o Sa
cramento a si mesmos.
O Sacerdote é apenas, como já se disse, o represen
tante oficial da Igreja, e a testemunha também oficial
do Sacramento do Matrimônio.
A sua presença à cerimônia é necessária; é ele que
dá as «Bênçãos» aos noivos na «Missa nupcial», que cs
verdadeiros católicos devem receber, sendo possível.
Mas como o contrato se identifica com o Sacramen
to, e nele estão contidas a «matéria» e a «forma», o mi
nistro do Sacramento do Matrimônio não é o Sacerdote;
são os próprios nubentes.

Que é o casamento morganático?
É o casamento contraído entre um fidalgo e uma
mulher plebeia, com a expressa condição de que e a e
os filhos não herdarão senão parte dos bens paternos.
É válido, como qualquer outro casamento, diterençando-se apenas nos seus efeitos civis,
..
núncia da mulher à classe, títulos e propne a es
marido.
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Por que se arroga a Igreja Católica o domínio
absoluto sobre o casamento cristão? Com que direi
to declara Ela válidos ou inválidos os casamentos in
dependentemente do Estado?
A reivindicação da igreja não é arrogância.
A Igreja nunca intervém nos direitos do Estado no
tocante às consequências civis do casamento? reivindica
inteiro direito sobre o -Matrimônio cristão, como sobre
todos os 7 Sacramentos, porque foram cometidos divi
namente a seu cuidado.
Como representante de Cristo, a Igreja tem direito
a decidir sobre qualquer erro, violência ou fraude, que
anule o contrato matrimonial; tem direito a limitar a
competência de certas pessoas para casar, como: meno
res, parentes, clérigos de Ordens Sacras, etc.; tem di
reito a salvaguardar seus filhos de contrair matrimônios
infelizes, em razão de disparidade de cultos, de rapto e
de crime.
O Concilio de Trento definiu:
«Se alguém disser, que a Igreja não pode estabelecer
impedimentos que dirimam o Matrimônio, ou que erra
ao- estabelecê-los, seja anátema (Sess. 24, cân. 4).
«Se alguém disser que as causas matrimoniais não
são da competência dos juizes eclesiásticos, seja anáte
ma» (Cân. 12).
A Igreja tem exercido sempre este domínio, desde
o seu princípio, independentemente do Estado, sobre o
Matrimônio, salvaguardando seus filhos da tirania civil,
da legislação anti-cristã.
Não o tem feito por arrogância, nem por ambição
do poder; mas para se conservar leal ao encargo que o
seu Divino Fundador lhe confiou, apesar da forte pres
são contrária de governantes poderosos.
Os acatólicos, que lamentam o triste estado a que
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hoje chegou o casamento civil, atentem nestas palavras
de Leao XIII na sua Enciclica «Arcanum».
«Sem dúvida, a Igreja muito tem concorrido, com
a sua constante defesa da santidade e perpetuidade do
Matrimônio, para o bem-estar dos povos.
Ela bem merece: pela resistência que tem oposto às
draconianas leis civis publicadas desde há um século
contra o Matrimônio; por ter anatematizado a heresia
protestante relativa ao divórcio e à separação; por com
denar de diversas maneiras a dissolução do Matrimônio
comummente admitida pelos gregos; por declarar nulos e
inválidos todos os matrimônios contraídos com a expres
sa condição de não serem perpétuos; e bem merece, fi
nalmente, por ter rejeitado nos primeiros séculos as leis
imperiais favoráveis ao divórcio e à separação».
«E quando os Romanos Pontífices resistiram a prín
cipes potentíssimos, que recorriam a ameaças para obter
da Igreja a aprovação dos seus divórcios, eles não luta
vam somente em prol da religião, mas também da civi
lização.
As idades vindouras hão-de admirar os corajosos
documentos que publicaram: Nicolau I contra Lotáno:
Urbano II e Pascoal II contra Filipe II de França: Cle
mente VII e Paulo II contra Henrique VIII; e finalmen
te Pio VII contra Napoleão I, precisamente quando ele
se encontrava no apogeu de seu poder e glória».

Por que se opõe a Igreja Católica tão tenaxnwn
te aos Matrimônios mistos? Se eles são um perigo,
por que os permite por dinheiro? Quem nao e **
lico não pode casar com um católico, sem Pr‘ . se baptízar? Num casamento misto, feita a c
nia católica, podem os contraentes ir e ^
^
sar à igreja protestante, para comp
^
Pais do cônjuge não católico, que sao também P
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testantes? Por que exige a Igreja que a prole do ca
samento misto seja educada na religião católica? Por
que se não celebram os casamentos mistos na igreja?
A Igreja Católica proibiu sempre, desde os tempos
mais remotos, os casamentos mistos, como pode ver-se
pelas leis publicadas pelos Concílios de Elvira (300),
Laodiceia (343-389), Hipo (393) e Calcedónia (4 5 1).
Nos tempos modernos, foram energicamente conde
nados pelos Papas Urbano VIII, Clemente XI, Bento
XIV, Pio IX e Leão XIII.
A razão principal da proibição é o perigo de a par
te católica perder a fé e de os filhos que nascerem do
matrimônio não serem educados na religião católica.
Sucede, com frequência, que um protestante pro
mete a uma menina católica absoluta liberdade de pra
ticar a sua religião; mas depois de casado começa de mos
trar o seu fanatismo, o seu ódio à religião católica, a ridicularizá-la agora, e logo, e sempre que tem ocasião,
conseguindo por fim levar a esposa, sobretudo se é de
caracter volúvel e pouco instruída na religião, a mudar
de crença: a deixar a própria e a abraçar a do marido...
É por esta via que a Igreja Católica perde anual
mente milhares de almas nos Estados Unidos, onde estes
matrimônios são muito frequentes.
Quando o perigo de perversão é próximo, o casa
mento misto é também proibido por lei divina, que não
apenas por lei eclesiástica (Cân. 1060).
Os filhos de semelhantes matrimônios muitas vezes
perdem a fé.
x
um dos pais, especialmente a mãe, não vai nunca a. igreja e, pior ainda, se ri dos que vão, os filhos
estão em grandíssimo perigo de crescer sem amor, nem
evoção, as práticas católicas, a não ser que o pai in-
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tervenha e vele pela perseverança dos filhos, mandando-os a escola católica e obrigando-os a ir à igreja.
Também sucede, com certa frequência, morrer a
parte católica e a sobrevivente casar com pessoa não católicat começando então a prole a ser educada na religião
dos pais não católicos.
A diferença de religião dos pais é muitas vezes cau
sa de discórdia no lar, especialmente quando a parte
não católica é dominada por parentes e amigos cheios
de preconceitos contra a religião católica.
É origem de mais sérias perturbações ainda, provindas da diversidade de pensares acerca de assuntos muito
graves, como: divórcio, limitação da prole e vital neces
sidade de sua educação católica.
Por todas estas razões, não é de estranhar que a
Igreja não conceda estas «dispensas» senão por motivos
justos e graves.
Não é, pois, necessário que a parte não católica se
baptize antes de casar com pessoa católica; é, sim, ne
cessário que se obrigue por escrito a remover todo o
perigo de perversão da parte católica e a baptizar e edu
car todos os filhos na religião católica (Cün. 1061).
A Igreja não procede assim por capricho, mas por
que está divinamente obrigada a tomar as necessárias
providências para que seus filhos não percam a fé.
A facilidade com que a parte não católica assina es
tas promessas mostra evidentemente a superficialidade
da sua crença, senão o seu absoluto indiferentismo re
ligioso, o que é mais comum.
O «Direito Canônico» ( cân. 1063) proíbe expres
samente ao não católico renovar o seu consentimento
matrimonial perante um ministro não católico.
O católico que o fizer incorre em excomunhão^, por
que esse acto é considerado como «clara profissão de
heresia ou cisma».
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Não se devem sacrificar princípios a comprazimentos, sejam de quem forem.
Depois, se o primeiro Matrimônio obriga os côn
juges para toda a vida, por que se há-de recorrer a uma
segunda cerimônia sem significado algum?
Nos países em que é obrigatório ir ao «registo ci
vil» do casamento, os católicos podem e devem obedecer
à lei, para assegurar os seus direitos civis e de seus filhos.
Então esse acto é considerado como «simples for
malidade legal», sem significado algum religioso.
Os «casamentos mistos» celebram-se, geralmente, na
sacristia ou na casa do Pároco.
— Por que se não celebram na Igreja?
— Não se celebram na Igreja, nem se publicam os
banhos, nem se benze o anel, nem se dão as «Bênçãos»,
nem se celebra a «Missa nupcial», porque a Igreja o
proíbe.
— E por que o proíbe a Igreja?
— Para mostrar a sua repugnância por tais casa
mentos.
Não é verdade que a Igreja cobre dinheiro pelas
«Dispensas».
0 Concilio de Trento decretou que as «dispensas
matrimoniais», que tivessem de conceder-se, fossem in
teiramente gratuitas (Sess., 4, De Ref. Mat. 5).
Lei semelhante tem sido frequentemente promulga
da pelos Papas e Sagradas Congregações.
A pequena quantia, que é uso cobrar-se, é para as
«despesas de chancelaria, e até dela estão dispensados os
verdadeiramente pobres (Cân. 1056).

Considera a Igreja Católica válido o Matrimônio
contraído por dois protestantes, um baptizado e ou
tro que o não é?
O antigo «Direito Canônico» considerava inválidos
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estes casamentos por causa do impedimento da «dispari
dade de cultos».
O novo «Direito Canônico», — em vigor desde 19
de Maio^de 1918 —, porém, aboliu este impedimento pa
ra os não católicos e, portanto, o casamento é válido.
Esta importante modificação da lei da Igreja foi mo
tivada pelo crescente número de protestantes não baptizados e, portanto, para obviar ao crescente número de ca
samentos inválidos entre eles.
O impedimento da «disparidade de cultos» actualmente não existe serião entre um católico e um que nem
é católico nem baptizado.
Se não for católico, mas for baptizado, o impedi
mento não o alcança.

Por que proibe a Igreja Católica o casamento
entre parentes próximos, por exemplo: entre pri
mos direitos e segundos?
A Igreja proíbe (Cân. 1076) o casamento de paren
tes em qualquer grau da «linha recta», e até ao 3.0 grau
inclusive da «linha colateral».
O fim da Igreja com estas leis é firmar o respeito
devido aos parentes próximos, reconhecido até pelos mes
mos pagãos; aumentar o número dos amigos, como diz
Santo Agostinho —, ampliar o círculo das relações so
ciais, promovendo mais e mais a união entre os homens,
e prevenir o nascimento de filhos fisicamente defcituosos.
,
,
De Smet cita estatísticas de consequências oe or
dem física de casamentos entre parentes próximos.
O Dr. Boudin escreve: «O número dos surdos-mudos de nascença é proporcional ao grau e consa
n'dat

dnumaíasamento ordinário o perigo de nascerem
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filhos surdos-mudos é representado por I, no casamen
to de primos direitos é representado por 18, e no casa
mento de tios e sobrinhas é representado por 37» (De
Smet: Betrothment and Mariage, 2, 103).
Ao escrever o que o leitor agora mesmo acaba de
ler, ocorrem-me à memória dois destes casamentos entre
primos direitos
Num deles, os 4 filhos, que tiveram, saíram todos
mental e fisicamente defeituosos; no outro, os 3, que
houve, eram todos normais e sadios.
«Talvez, observa De Smet, os filhos desta união
de parentes próximos herdem os defeitos físicos de fa
mília, acrescidos e acentuados.
Na união de indivíduos de famílias diferentes, os
defeitos próprios de cada uma neutralizam-se na prole».

Por que proibe a Igreja casamentos durante o
Advento e a Quaresma?
Não é proibido aos católicos casar no Advento, nem
na Quaresma. Podem casar em qualquer tempo do ano.
A solenidade é que é proibida: bênção solene, :cpique de sinos, toque de órgão, uso de alcatifas, etc.
Isto é que está proibido, desde o primeiro Domingo
do Advento até ao dia de Natal inclusive; e desde Quar
ta-feira de Cinzas até Domingo de Páscoa inclusive (Cân.
1108).
Todavia, o Bispo pode permitir a «Bênção nupcial»,
recomendando aos noivos que se abstenham de dar gran
de solenidade exterior ao casamento, por serem épocas
especialmente consagradas pela Igreja à penitência.

L

DIVÓRCIO. POR QUE O NÃO PERMITE A
IGREJA CATÓLICA. PRIVILÉGIO PAULINO. É FALSO QUE A IGREJA PERMITISSE
O DIVÓRCIO A LUCRÉCIA BORJA, A
LUÍS XI l#A HENRIQUE IV, A NAPOLEÃO
E A SEU IRMÃO JERÓNIMO. DECLARAR
NULO UM MATRIMÔNIO NÃO É PERMI
TIR O DIVÓRCIO
Por que proibe a Igreja Católica absolutamente
o divórcio? Não é cruel e desumano obrigar uma
mulher a viver com um marido ébrio e adúltero,
que nem sequer a mantém? Não era mais razoável
permitir o divórcio em certos casos, como fazem
todos os Estados modernos?
A Igreja Católica proíbe o divórcio, porque Crisro
o proibiu.
O Concilio de Trento declarou: *Se alguém.disser
que o vínculo matrimonial se pode dissolver por heresia, coabitação molesta, ou ausência propositada de uma
das partes, seja anátema" (Sess. 24, cân. 5),
O ensino de Jesus Cristo sobre a mdtssolubihdade
do Matrimônio é bem claro.
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Interrogando-O os Fariseus acerca da legalidade do
divórcio, respondeu:

«Não tendes lido que quem criou o homem desde
0 princípio, fê-los macho e fêmea? E disse:
Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á
com sua tnulher, e serão dois numa só carne.
Assim que já não são dois, mas uma só carne.
Não separe, logo, o homem 0 que Deus ajuntou.
Replicaram-lhe eles:
Pois por que mandou Moisés dar 0 homem a sua
mulher carta de desquite, e repudiá-la?
Respondeu-lhes:
Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos
permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não
foi assim» (M t. 19, 4-8).
A mesma doutrina se encontra nos Evangelhos de
S. Marcos e S. Lucas.

«Qualquer que repudiar a sua mulher, e se casar
com outra, comete adultério contra a sua primeira mu
lher.
E se a mulher repudiar 0 seu marido, e se casar
com outro, comete adultério» (M rc. io , 1 1 - 1 2 ) .
«E 0 que casa com a que foi repudiada de seu
marido comete adultério» (L c. 16, 18 ).
S. Paulo compara o Matrimônio cristão à indissolú
vel unilo de Cristo com a Sua Igreja (Efés. 5, 2 4 ), e
diz expressamente que só a morte pode dissolver o vín
culo matrimonial.

«Porque a mulher, que está sujeita ao marido, en
quanto vive o marido, atada está à lei; mas se morrer
seu marido, solta fica da lei do marido.
Logo se, vivendo o marido, for achada com outro
homem, sera chamada adultera; mas se morrer seu ma
ndo, livre fica da lei do marido, de maneira que, não é
adúltera, se estiver com outro marido» (Rm . 7, 2 -3 ).

f

________
o DIVÓRCIO
r
------------------ ----------------- ------------ ----------- 041
_ (,Áclueles que estão unidos em matrimônio, mando
nao eu, senão 0 Senhor, que a mulher se não separe dó
mando*
E se ela se separar, que fique sem casar, ou que
faça paz com seu marido.
E o marido tão-pouco deixe a sua mulher» (I Cor.
7* 1 0 1 1 ) .
As palavras de Cristo e de S. Paulo são muito claras.
Estigmatizam e qualificam de adúltero o marido
que, em vida de sua mulher, se 'juntar com outra mu
lher; e de adúltera a mulher que, em vida de seu ma
rido, se juntar com outro homem (Mt. io, u ; Lc.
16, 18); declaram que, se por justa causa, tiverem de
separar-se, cada um viva só, ou então que façam as pa
zes (I Cor. 7, 10); afirmam que só a morte dissolve o
vínculo do Matrimônio (Rm. 7, 2; 1 Cor. 7, 39).
É permitida a separação de cama e mesa por moti
vos graves, como declara o Concilio Tridentino (Sess.
24, cân. 8).
A Igreja considera razões graves a embriaguez con
tínua, ou o adultério.
O Estado não pode servir de norma em matéria de
divórcio, como já o notou há mais de mil anos S. João
Crisóstomo.
Escreve: «Não me citeis a lei civil feita por leigos,
que manda que se institua um processo e se conceda
o divórcio.
O Senhor não nos julgará no último dia por estas
leis,'mas pelas que Ele mesmo nos deu» (De Lib. Rep.).
A Igreja reconhece que o Estado pode legislar quan
to aos efeitos civis do Matrimônio, como: fixar o dote,
direitos de sucessão, pensões, etc.; mas reclama para si,
como Guardiã dos Sacramentos, o direito único e exclu
sivo de declarar a validade ou invalidade do Matrimônio.
21
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Não permitiu o próprio Jesus Cristo o divórcio
em csso de sdiílterio? (Mt. 5» 32» 19 , 9)
Não. Jesus Cristo não fez excepção alguma.
A citada passagem de S. Mateus é textualmente a
seguinte:
uMas eu digO'Vos, que todo 0 que repudiar a sua
mulher, a não ser por causa da fornicação, a faz ser adúltera; e 0 que tomar a repudiada, comete adultério ».
«Os judeus estavam persuadidos de que, pela lei de
Moisés, obtido o divórcio, ficavam inteiramente livres,
como se fossem solteiros, podendo casar novamente
«quando» e «com quem» quisessem.
Jesus Cristo diz-lhes: Não. As obrigações dos ca
sados não terminam com o divórcio.
A frase «d faz adulterar» só tem cabimento na su
posição de a mulher não ter adulterado enquanto esta
va com seu marido; porque se tivesse, já o marido, des
pedindo-a, a não punha em perigo de adulterar.
Mas, para que ninguém se iludisse, crendo que a
mulher divorciada era livre da lei do seu marido, Jesus
Cristo acrescentou: «E o que tomar a repudiada, comete
adultério» (Mahon: The Church and Divorce, 22).
A segunda passagem citada reza assim: « E m v o s de
claro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não
é por causa da fornicação, e casar' com outra, comete
adultério, e o que se casar com a que outro repudiou,
comete adultério» (Mt. 19, 9).
Jesus Cristo nesta passagem não permite segundo
casamento no caso de um dos cônjuges adulterar, como
alguns não católicos pretendem.
Jesus Crrto simplesmente declarou que, quando um
dos cônjuges comete adultério, o outro tem direito à se
paração de cama e mesa.
O Senhor acabava de restaurar o Matrimônio à. sua
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primitiva perfeição, dizendo terminantemente: " 0
U cu s ã ju n to u , não o separe o h o m em ».
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Se tivesse sancionado o divórcio e um segundo casarnento, ter-se-ia contradito a Si Mesmo.
É regra comum de interpretação bíblica explicar as
passagens duvidosas por outras paralelas mais explíatas*
claras e precisas*
Ora, a proibição absoluta do divórcio é tão explícita, clara e precisa, que não oferece dificuldade alguma
(Mrc. 10, n -12 ; Lc. 16, 18; i Cor. 7, 39).
Os Santos Padres e escritores antigos são unânimes
em declarar que o adultério não é motivo para pedir o
divórcio.
Hermas (160) escreve: «Se a esposa é adúltera, o
esposo pode despedida, não pode, porém, ajuntar-se com
outra.
Se casar com outra, comete adultério» (Mand. 4. 4).
S. Justino Mártir (165): «O que casar com a mu
lher despedida por seu marido, comete adultério (1
A p o l , i, 15).
S. Clemente de Alexandria (150-216): A Bíblia
declara adúltero o cônjuge que se casa com um tercei
ro, enquanto vive o primeiro» ( S tro m ., 2. 23).
S. Jerónimo (340-420): «Enquanto viva o marido,
embora seja um adúltero... e por seus cnmes abandona
do da esposa, os dois são verdadeiros esposos, e, portanto,
ela não pode casar-se com outro... E quer seja ela que
se separe, quer seja o mando que a despeça, o que se.
casar com ela, é adúltero» (E p ís t. 55).
Santo Agostinho (3 5 4 -4 30 ) escreveu um tratado
«De C o n ju g is A d u lte n m s » , em resposta a Polencio, que
defendia que o adultério justificava o divórcio Diz nele:
«De maneira alguma»: e prova, corn os referidos textos
de S. Marcos e S. Lucas, que o Senhor proibiu absolu*
tamente o divórcio.
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Não permite S. Paulo o divórcio aos cristãos?
(I Cor. 7, 12 -15 )
A citada passagem de S. Paulo não se refere ao Ma
trimônio cristão, mas ao pagão, ao casamento de dois não
baptizados, que é puramehte natural.
Diz o Apóstolo: se de dois esposos não baptizados,
um se converte e baptiza, e o outro não quer viver em
paz com o baptizado, o contrato conjugal pode dissolver-se.
/
Eis as palavras do Apóstolo:
«5e algum irmão tem por mulher uma infiel, e esta
consente em coabitar com ele, não a largue.
E se uma mulher fiel tem por marido um infiel, e
este consente em coabitar com ela, não largue a tal o seu
marido...
Porém, se o infiel se retira, que se retire; porque
neste caso já o nosso irmão, ou a nossa irmã, não estão
mais sujeitos a escravidão; mas Deus nos chamou em

paz».
Isto é o que o «Direito Canônico «chama» uPrivi'
légio Paulino».
Antes de usar deste privilégio, o convertido deve
averiguar:
a) Se a parte infiel está disposta a receber o Bap
tismo.
.
Se estiver, o Matrimônio permanece intacto.
b) Se está disposta a viver pacificamente, sem blas
femar do Criador, isto é: sem intentar perverter a parte
baptizada, nem levá-la a pecar mortalmente (Innoc. TII,
4 Decret., Tit. 19, cap. 7).
Se, depois destas duas interpelações, a resposta for
negativa, pode usar-se do «Privilégio Paulino», contrair
novo Matrimônio, que dissolve «ípso facto» o antigo.
As leis atinentes a esta matéria estão baseadas nos
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cânones do «D ireito C a n ô n ic o , 1120-1127) (Aynnhac:
M a rria g e L eg isla tio n w th e N e w C o d e , 288-303).
Posto que 0 Matrimônio natural seja em ai mesmo
indissolúvel, Deus pode dissolvê-lo, que na U i Antiga
permitiu o divórcio e na Lei Nova o Privilégio Paulino.

Não é verdade que a Igreja proíbe o divórcio
em teoria, e na prática o permite, anulando casamentos e concedendo dispensas? Se não, que dife
rença há entre anular casamentos e permitir aos
esposos que se divorciem? Não decretou o Papa a
dissolução do casamento do Duque de Marlborough
com «Miss Vanderbilt» e o de Marconi com «Miss
0 ’Brien?»
Não é verdade. A Igreja nunca dispensa na lei di
vina, nem na lei natural; mas só dispensa em suas pró
prias leis*
Ela não declara válido um casamento nulo, como
muitas vezes os Estados modernos; mas só declara nulo
o que em verdade o foi.
Um a coisa é declarar falso um cheque, outra coisa
é destruir um verdadeiro.
A s udispensas» concedidas pela Igreja são sempre
razoáveis.
Quando há motivos razoáveis» permite o casamento
de primo'direito com prima direita, de cunhado com cu
nhada, de baptizado com não baptizada; não permite,
porém, que irmão case com irmã, nem pai com filha,
nem homem algum com casada, nem com impotente.
A Igreja declarou nulo o Matrimônio Marlborough-Vanderbilt porque, depois de prolixas investigações
chegou à conclusão de que tinha sido coaao*
A lei sobre este ponto é clara. . í mval.do o
mónio contraído por violência ou meto ^ratc.

.
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extrínseca e injustamente, de modo que, para lhe fugir,
a pessoa se veja forçada a casar» (Cân. 1087).
O comentário a este cân. pode ler-se nos «Augusiin’s Commentary on the New Code», 5, 243-249.
Alguns jurisconsultos protestantes, que estudaram
os casos considerados nulos pelos tribunais da Igreja, pu
blicados nas «Acta Apostolicae Sedis», declaram «que as
decisões são justas e justificadas, por sua evidência»
(Wm. Nevill Geary: The London Times, Nov. 19,
1926).
O Matrimônio Marconi-0 ’Brien foi declarado nulo,
porque os dois nubentes tinham consentido nele com ?.
expressa condição de sua dissolubilidade.
Como a mãe de «Miss 0 ” Brien», a princípio, se re
cusasse a dar o seu consentimento para o casamento, se
o vínculo conjugal se devesse considerar perpétuo, Marconi combinou, com a mãe, a filha e a família, ficar cada
um dos dois com o direito de pedir o divórcio, quando
bem o quisesse.
É evidente que, à face das leis da Igreja, semelhante
casamento é inválido, pois o cân. 1086, n. 2, diz: «Se
alguma das partes, ou as duas, excluírem com um acto
positivo da vontade o Matrimônio em si..., ou alguma de
suas propriedades essenciais, o contrato é inválido» e,
portanto, também o Sacramento, que se identifica com o
contrato.
Não faltam controversistas que acusem a Rota Ro
mana de prodigalidade pelas muitas declarações, feitas
anualmente, de nulidade de matrimônios.
Pois, não obstante o campo de acção deste Tribunal
ser o mundo inteiro, não expediu em cinco anos mais de
93 «decretos de nulidade», tendo recusado 50.
Pois só nos Estados Unidos andam por 150.000 os
divórcios que se concedem anualmente.

L uet ó í / 2 n“ l eu ° ^

Ale«»<*'e VI > divorcio a

í'e VIN Br ? . ' 3 h“ 'V XI1 *
Ctemerfe V I I I , a Henrique IV de França? Pio VII, a Na-

poleao e ao seu irmão Jerónimo?

Não. Em nenhum destes casos o Papa concedeu o di
vórcio*
O Matrimônio de Lucrécia Borja com João Sforza
foi declarado nulo em 1497.
A razão alegada foi que o Matrimônio não tinha
do nunca consumado, como consta de uma carta do Car
deal Ascânio Sforza a Luís, o Mouro, citada por Pas
tor (History of the Popes, 5, 520)*
Pastor qualifica este episódio de «desgraçado-, pois
Sforza foi obrigado por seus parentes a testemunhá-lo, e
Lucrécia tinha em vista casar com Afonso, filho natural
de Afonso IL
O Matrimônio de Luís XII com Joana de Vaiésia foi
declarado nulo em 1498 por uma comissão judicial no
meada pelo Papa,
O Rei jurou: que o Matrimônio não tinha sido nun
ca consumado; que se tinha casado com ela, porque ti
nha sido forçado por Luís XI, pai de Joana; que eram
parentes em quarto grau; e que havia impedimento dir:mente de parentesco espiritual, pois Luís XI tinha sido
seu Padrinho (Maulde: Jeanne de France; Cfr. Pastor,
obr. cri., 6, 57),
O Matrimônio de Henrique IV com Margarida de
Vaiésia foi declarado nulo por uma comissão papal, com
posta do Cardeal Joyeuse, do Núncio de Paris e do Ar
cebispo de Aries,
Estes príncipes tinham sido casados pelo C ardeal
Borbão sem terem obtido primeiro as necessanas dis
pensas, p o is, além de serem consanguíneO N havia pare.
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tesco espiritual, porque Henrique IIt pai de Margarida,
tinha sido Padrinho de Henrique de Navarra.
íDemais, Margarida tinha dado o seu consentimento
forçada por Catarina de Medieis e por seu filho, C ar
los IX (Poirson: Histoire de Henri IV, 2, 5 4 3 )*
Pio VII não concedeu o divórcio a Jerónimo Bonaparte.
Ao contrário: em 1803 declarou que o seu casamen
to com «Miss Patterson», protestante de Baltimor, peran
te as leis da Igreja, tinha sido perfeitamente válido.
Numa longa carta, em resposta ao Imperador, de
clarou-lhe que as quatro razões que apresentava a fa
vor da nulidade do casamento de seu irmão Jerónimo não
constituíam prova.
O casamento foi de facto anulado a 21 de Março de
1805, não pelo Papa, mas pelo Estado Francês, para que
Jerónimo pudesse casar com uma Princesa Alemã .
Pio VII nada teve com o anulamento do casamento
de Napoleão com Josefina de Beauharmais, pois nem Josefina, nem os Tribunais Eclesiásticos Franceses recorre
ram nunca a ele, apresentando-lhe o caso.
Napoleão casara com Josefina a 9 de Março de 1796,
durante a Revolução Francesa.
Este casamento foi meramente civil, inválido peran
te as leis da Igreja.
Faltaram-lhe duas condições necessárias: a presença
do Pároco e de duas testemunhas.
Há, todavia, canonistas que o negam (S. T. January, 1890).
Antes da Coroação de Napoleão, 1 de Dezembro de
1804, o Papa declarou que não tomaria parte na cerimô
nia, sem que primeiro o casamento civil fosse confirma
do pelo religioso, como instantemente pedia Josefina.
O Imperador conveio nisso, e o casamento foi celerado secretamente e sem testemunhas no. Palácio das
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Tulherias, com a assistência do Cardeal Fesch. que ..
prevenira com todas as necessárias dispensas do Papa.
Cinco anos depois, em 1809, Napoleao decidiu di
vorciar-se de Josefina, porque lhe não dava herdeiro.
Reuniu um Conselho de Família em Fontamebleau.
^e levou-a a consentir no divórcio e, a. seguir, o Senado
' Francês a aprová-lo oficialmente.
O seu plano era casar com a Irmã do Czar; mas este
plano falhou, voltando-se então para Maria Luísa de Áus
tria.
A Áustria, nação católica, insistia em que era mister
declarar primeiro a nulidade do casamento religioso con
traído com Josefina de Beauhamais.
Napoleão, em vez de recorrer ao Papa, Juiz ordiná
rio das causas matrimoniais dos soberanos, recorreu aos
subservientes tribunais eclesiásticos do País, dispostos 2
cumprir as suas ordens.
Para que recorrer ao Papa? Não o tinha ele exco
mungado?
Não lhe tinha negado autorização para seu irmão
Jerónimo se divorciar?
Entregou, pois, a solução do seu dificílimo caso nas
mãos do arqui-chanceler Cambacérès, que o submeteu ao
Tribunal Eclesiástico Diocesano de Paris.
A fim de obter sentença favorável, acompanhou-o
dos depoimentos do Cardeal Fesch. Perthier. Duroc e
Talleyrand, que testificavam: que o casamento tinha íido feito sem a presença do Pároco e das testemunhas ne
cessárias, e que o Imperador não dera nunca o seu con
sentimento para o Matrimônio religioso: mas que apenas
conviera na cerimônia, para aquietar os escrupuloa dc
Josefina.
O Tribunal Diocesano, fundamentando a sua sentença na ausência do Pároco e das testemunhas, alegando
«indecorosamente a dificuldade de recorrer ao apa,
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quem pertencia sentenciar defmitivamente nestas causas
extraordinárias», declarou nulo o Matrimônio religioso
do Imperador com Josefina.
Três dias depois o Tribunal Metropolitano confirmou
a sentença de nulidade, não só pela ausência do Pároco e
das duas testemunhas, mas também do consentimento io
Imperador.
Quem ponderar imparcidmente todos os depoimen
tos, que podem estudar-se em «Le Divorce de Napoleon»
de Welschinger, não pode deixar de estigmatizar este
«Decreto de nulidade», como injusto e injustificável pe
rante os factos.
Em primeiro lugar, o próprio Cardeal Fesch confes
sa que obtivera do Papa todas as necessárias dispensas pa
ra assistir ao casamento de Napoleão com Josefina no Pa
lácio das Tulherias.
Cinco anos depois vem ao Tribunal Eclesiástico de
clarar que obtivera as dispensas como Esmoler-Mor, e
não como Pároco e testemunha, é jogar com os conceitos.
Pio VII conhecia de sobra todos os factos atinentes
ao casamento de Josefina, e não era homem que, atentas
a sua posição, carácter e virtude, consentisse num Matri
mônio burlesco.
Indubitavelmente tinha pleno poder para dispensar
na Lei Tridentina.
Demais, conhecemos as palavras exactas do Ritual
Católico de que se serviu então o Cardeal Fesch e que
ele entregou o «Certificado» do casamento à Imperatriz.
Em segundo lugar, o Tribunal Diocesano rejeitou,
como ridícula, a alegação de falta de consentimento; o
Tribunal Metropolitano, porém, afirmou falsamente que
um e outro tinham chegado a esta conclusão.
Outro tribunal imparcial nunca daria crédito a de
poimentos de cortesãos tão servis, como Duroc, Berthier,
Talleyrand e Fesch, tio do Imperador.
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É evidente que toda esta trama foi urdida pela mesma mão*
Sabiam todos muito bem a espécie de testemunho
que o Imperador exigia deles, e como lhes ficana cara
outra diferente.
A prisão de Pio VII tirava-lhes todas as dúvidas,
caso as tivessem.
Cedo veriam também outro exemplo do autocatismo furioso de Bonaparte contra os que ousavam opor-se
aos seus desígnios, quaisquer que fossem, na punição que
infligiría aos três «Cardeais Negros» que tenam a nob/e
e apostólica coragem de protestar contra a invalidade do
seu matrimônio com Maria Luísa de Áustria...
Pena foi que Josefina não levasse o seu caso a Ro
ma, como o fizera Ingeburga, apelando para Celestino HI
contra os Tribunais eclesiásticos Franceses, que tinham
igualmente e injustamente anulado o seu casamento com
Filipe Augusto.

d-
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DECALOGO. PRIMEIRO MANDAMENTO.
A ORAÇÃO. POR QUE E COMO
DEVEMOS ORAR
Por que oram os cristãos a Deus? É para O in
formar de suas necessidades? Se Ele as conhece,
para que expor-Lhas?

Nós não oramos para informar Deus de nossas necessidades; não O instruímos acerca do que deve fazer,
porque Ele é omnisciente: conhece, não só todas as nossas necessidades, mas os segredos mais recônditos do
nosso coração.
Jesus Cristo dissemos que honrássemos o Nome de
Deus; que fizéssemos Sua vontade na terra, como os
bem-aventurados a fazem no Céu; que Lhe pedíssemos
favores espirituais como temporais; a graça de não ce
der à tentação; o perdão de nossos pecados e a perse
verança final (Mt. 6, 9-13; Lc. 1 1 , 1-4).
Ele prometeu atender às nossas orações, quando
Lhas dirigíssemos de todo o coração, dizendo: Pedi, e
darse-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir'se'VOS'á»
(Mt* 7 - 7 ).

“Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a
vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial dará es
pírito bom aos que Lho pedirem?» (Lfc 1 1 , 13 ).
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«Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu „„
■ lo faret... Se me pedndes alguma eoisa em r n ^ Z Z .
essa vos farei» (J0. 14, 13-14)
f
Antes de dar começo ao seu público ministério,
passou 40 dias em oração (Mrc. i, 35).
Durante ele, passava muitas noites a orar (Lc 6
12 ).
Orava, quando operava milagres (Mt. 14, 19; ]o.

11, 42)*
Orou, na Sua agonia, no Jardim das Oliveiras (Mt.
26, 39-41 ).
Orou na Cruz, por Si Mesmo e por Seus executores
(Mt. 27, 46; Lc. 23, 34, 46).
«Orai sem intermissão», escrevia S. Paulo aos Tessalonicenses (I Tess. 5, 17); e aos Efésios: que oras
sem contra os inimigos de sua salvação (Efés. 6. 11-18).
Toda a vida cristã é uma oração em união com
Cristo no Seu Corpo Místico (I Cor. 12, 27; 2 Cor. 5,
17; Efés. 2, 10-15).
A oração é uma comunicação ou uma conversação
com Deus, como diz S. Gregório Niceno (De Orat.
Dom.).
Não só pedimos a Deus favores, como Ele nos en
sinou; mas adoramo-10; damos-Lhe graças, pelos favo
res recebidos; e pedimos-Lhe perdão dos nossos pecados.
'Não implica a oração com a imutabilidade de
Deus? Se Ele ouvira as nossas orações, não esta
ria mudando continuamente?

Não. Santo Tomás já respondeu a esta objecção,
dizendo:
«A fim de lançar um pouco de luz nesta questão,
devemos considerar, que a Divina Providência nao so
mente dispôs os efeitos que haviam de vir a dar-se, mas
as causas que os haviam de produzir.
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Entre as diversas causas, devemos enumerar as ac
ções humanas, que produzem também determinados
efeitos.
Portanto, os homens podem praticar actos, não pa
ra mudar a Divina Disposição, mas para obter os efeitos
que Ela Mesma lhes ligou.
Outro tanto deve dizer-se das causas naturais.
Está neste caso a oração.
Oramos, não para mudar a Divina Disposição, mas
para obter de Deus o que Ele dispôs conceder-nos, caso
Lho pedíssemos.
Assim o ensina S. Gregório Magno por estes termos:
«Os homens, orando, podem receber de Deus Todo-poderoso o que Ele dsipôs desde toda - a eternidade lhes
daria» (Dial., i) .
Por que não são atendidas todas as nossas ora
ções, como |esus Cristo prometeu? (jo. 14, 13)

Se pedirmos com humildade (Sim. i, 19; Ecles. 25,
2 1; Lc. 11, 5-8) e perseverança (Mt. 25, 22-28); Lc.
u , 5-13; 18, 1-7) bens de ordem espiritual com que
asseguremos a nossa salvação: a graça de resistir às ten
tações; 0 perdão de nossos pecados; a perseverança final,
— tenhamos a infalível certeza de que o Senhor nos
ouvirá.
Se pedirmos os mesmos bens de ordem espiritual
para outros, o Senhor derramará sobre eles graças em
abundância; mas o pecador pode resistir-lhes sempre até
ao fim.
IDeus não violenta a vontade humana: solicita a
nossa liberdade ao Seu divino serviço; mas não a força.
Se pedirmos bens de ordem temporal; saúde, êxito
cm nossos negócios, fortuna, etc., Deus pode ouvir a
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pedim os^50’ 3té negand° ' n0S Precisamente o que Lhe
Devemos pedir sempre em harmonia com o Seu
divino plano*
Jesus Cristo deu-nos o exemplo no Jardim das OIL
veiras.

Assim orou Ele a Seu Pai: «Pai meu, se é possívelt
passe de mim este cálix; todavia, não se faça nisto a
minha vontade, mas sim a tua» (Mt. 26, 39, 42).
S* Paulo também «rogou ao Senhor três veres que
apartasse dele o estímulo da carne, 0 anjo de satanás, que
o esbofeteava»; mas o Senhor respondeu-lhe: A virtu
de aperfeiçoa-se na enfermidade» (2 Cor. 12, 7-9).
Se a enfermidade nos aproxima de Deus* e a saúde
nos desvia dEle; se os fracassos nos tornam mais humil
des* e os sucessos mais soberbos e arrogantes; se a po
breza nos faz discípulos mais aproveitados de Cnsto po
bre (2 Cor. 8* 9), e as riquezas são causa de que aban
donemos a fé, — não é prova de misericórdia e amor
do Senhor negar-nos o que em nossa ignorância Lhe
pedimos?
A mãe, por mais carinhosa que seja, não dá à sua
criança a navalha de barba do pai, por mais que chore
e grite por ela.
Não há bom médico que dê ao doente o que ele
lhe pede, sabendo que, se lho conceder, lhe causará a
morte.
Por que não rezam os católicos o que lhes dita
o coração, em vez de estarem sempre a repetir as
mesmas orações dos livros? Rezavam os primiti
vos cristãos "tantas orações pelos livros, como os
Sacerdotes à Missa?

Nos tempos Apostólicos não se dizia Missa por Mis-
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sais como agora; mas as orações eram, em parte, compostas pelo Bispo que oficiava.
Segundo a opinião geral dos «liturgistas», as ora
ções litúrgicas datam do século II.
Nosso Senhor ordenara aos Apóstolos na «Última
Ceia» que fizessem o que Ele acabara de fazer (Lc. 22,
19) e por isso as palavras com que Ele consagrara co
meçaram naturalmente logo, desde o princípio, a ser re
petidas em cada uma das Missas, como escreve S. Justino Mártir (Apol., 1, 65).
As lições, salmos, preces e homilias, que se intro
duziram na Missa, não foram realmente mais do que
uma cristianização do serviço religioso, que se fazia nas
sinagogas.
S. Paulo menciona a leitura das Escrituras (I Tim.
4, 13; Col. 4 ,16; 1 Tess. 5, 27), a recitação de salmos
e hinos (1 Cor. 14, 26; Col. 3, 16; Efés. 5, 19), a res
posta «Amen» (1 Cor. 14, 16), e S. Lucas as orações
que seguiam à Consagração (Act. 2, 42).
Quando um dos discípulos disse a Jesus: «Ensina-nos a orar», Ele respondeu, ensinando-nos a mais per
feita das orações: o «Pai nosso» (Lc. 1 1 , 1-4).
Portanto, quando a Igreja Católica aprova alguma
oração em honra de Deus, da Bem-aventurada Virgem
Maria e dos Santos, como o «Credo», a «Confissão», a
«Ave-maria», o «Angelus», o «Rosário», não faz mais
que seguir o exemplo do Senhor.
Mas o católicos podem também orar como lhes dita
o coração, fazendo actos de fé, esperança, caridade e de
tontrição de seus pecados.
A Igreja aprovou sempre a «oração mental», em
que a alma, em íntima união com Jesus Cristo, Lhe faz
actos de adoração e amor, incitada por algum ponto de
doutrina ou facto da divina revelação.
Além da oração vocal e mental, há ainda a «ora-
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ção contemplativa» dos místicos, descrita pelos santo,
como Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Sena, S.
Joao da Cruzt ou S. Pedro de Alcântara.
S* João da Cruzt tratando desta mais perfeita ora^
ção, escréVe que, para chegar a ela, «a alma deve estar
desapegada de todas as criaturas e indiferente para nela
experimentar consolações espirituais ou securas* pois,
Deus exige um espírito tão livre, tão aniquilado em Sua
divina presença, que todo o acto da alma, um pensamem
to que seja de gosto ou desgosto de uma coisa, a disturba e lhe quebra o profundo silêncio dos sentidos e do
espírito necessário para ouvir a íntima e delicada voz de
Deus, que fala à alma na solidão» (A Viva Chama do
Amor, 6),
Se o meu arguente quiser ver como a Igreja Catelica condena o «Formalismo», lei aos seus escritores mís
ticos. «O Castelo interior» de Santa Teresa, A Subida
ao Monte Carmelo» de S. João da Cruz e a Introdução
ã vida devota» de S. Francisco de Sales, respirarn amor
de Deus em cada uma de suas páginas (Cfr. Normas
de vida cristã», cc. 4.0, 5*° e 6.°, pág. 51^165, pelo
P, J, Rolim).

LII

SACRAMENTAIS E CERIMÔNIAS. CATE
DRAIS. INCENSO. VELAS. VIA-SACRA.
ASSISTÊNCIA À MISSA. SINAL DA
CRUZ. ÁGUA BENTA. CINZAS. RAMOS.
SINOS. ESCAPULÁRIOS. MEDALHAS
Que diferença
mental?

há entre Sacramento e sacra

Todos os sete Sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, e a Igreja não tem poder para os mudar.
Quando se recebem dignamente, conferem graça por
si mesmos.
Os ((sacramentais» são ritos instituídos pela Igreja,
que ela pode modificar ou abrogar, como melhor en
tender.
Não conferem graça santificante por si mesmos,
mas a sua eficácia depende da devoção pessoal de quem
usa deles e da intenção da Igreja, manifesta em suas
orações oficiais.
Os sacramentais podem mover o coração de Deus
a conceder graças actuais especiais a quem os recebe,
auxiliando-os a viver cristãmente, segundo o seu estado
de leigos ou de clérigos, por exemplo: a «Bênção nup
cial» aos casados; a «Tonsura» aos clérigos.

e
os

A* ^

P o d e m p r o te g e r -n o s co n tra a , insídias
e x p u l s a r o s e s p ín to s m a lig n o * co m o : a
e x o r c is m o s .

^
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Com eles dedicamos determinadas coisas ao serva»
de Deus, por exemplo: uma igreja, um aitar. um á S ,
etc.* mediante uma benção apropriada.
Por eles podemos obter o perdão das faltas veniais:
pela recitação do «Pai nosso»* da «confissão», do <Sinal
da cruz»* etc.
Por eles podemos obter graças, favores, temporais,
por exemplo: com a benção do lar, dos campos, das colheitas* etc.

Por que têm os católicos tantas cerimônias
sem significado algum? 0 culto entre os cristãos
primitivos era simples; hoje o cerimonial catóKco
é complicadíssimo. Não podem os cristãos prestar
culto a Deus sem tanta cerimônia?
Se as nossas cerimônias se vos antolham estiipkias
e sem significado* é porque não compreendeis a beleza
do seu simbolismo* ou ignorais a sua origem.
Não se pronuncia uma palavra: não se faz um ges
to? não se pratica uma acção na Igreja Católica, que não
tenha por fim elevar a nossa alma a Deus. e incitar e
aumentar o nosso amor para com Ele.
Podemos prestar culto a Deus sem cenm on òs. íe
naufragarmos numa ilha deserta, longe d o c o n v ív io de
homens civilizados.
. „ .
Os católicos são compelidos a dispensar cerimônias
durante os dias calamitosos, em que a Missa se <nz furto no fundo de um celeiro ou na caverna de uma
montanha.
• i.c
O «ritual» nos dias apostólicos era muno simples.
porque a Missa se dizia em casas particulares, ou em
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catacumbas» com a constante ameaça de morte diante
dos olhos*
>A ausência de cerimonial era imposta pela necessi
dade» e não devida a devoção*
As cerimônias são naturais ao homem*
Não somos puros espíritos, mas compostos de cor
po e alma*
A alma está sempre sob a influência dos sentidos*
São eles que apresentam à sua contemplação as coisas
de Deus*
Não ê, pois, natural que a Igreja de Deus procure
impressionar os sentidos, fazendo deles um despertador
de idéias espirituais, desviando assim, quanto possível, o
pensamento do homem de distracções mundanas?
É com sinais exteriores que o homem manifesta os
seus sentimentos interiores*
Assim, um aperto de mãos significa amizade; um
ósculo, amor; um soco, ira.
Por que não poderemos» pois, manifestar com si
nais externos o nosso amor a Deus e o ódio a tudo o
que se Lhe opõe?
Não nos trazem as «velas do altar» à memória que
Jesus Cristo ,é a Luz do mundo, e não avivam a nossa
fé em Sua Divindade?
As «nuvens de incenso» lembram-nos as nossas ora
ções subindo para Deus*
O «Lava-pés», em Quinta-Feira Santa, prega-nos hu
mildade*
A «cerimônia de Cinzas» traz-nos à lembrança a
hora da nossa morte*
Mostramos o nosso amor aos nossos amigos e pa
rentes presenteando-os no dia dos seus anos, ou pelo
Natal*
Condecoram-se os exércitos vitoriosos, os nautas e
os aviadores arrojados...

s a c r a m e n t a is

e

c e r im ô n ia s

O filho ausente envia flore, a sua mãe e a

va, como prova de que as não esqueceu

sua

no,

, lRememoramos os heróis da Pátria, levantandclhes
estatuas nas praças e jardins públicos.
Ora, é justo que regateemos a Deus o que generosamente concedemos aos homens?
Jesus Cristo está real e verdadeiramente presente em
todos os altares catolicos do mundo em que se conserva
o Santíssimo, e na Missa desde a Consagração à Comu
nhão.

É para Ele que edificamos catedrais e igrejas sump
tuosas. Com elas pretendemos honrá-10. Nelas O ado
ramos e Lhe rendemos vassalagem. Enriquecemo-las com
os mesmos dons que Ele se dignou dar-nos: ouro. pra
ta, flores; e os melhores produtos do gemo humano:
música, pintura e escultura.
Quanto às cerimônias, elas são fundadas íios Evan
gelhos, como no Antigo Testamento, onde vêm descri
tas pormenorizadamente (Êxod. cc. 26; 27: 28; Núm.;
Lev.).
Jesus Cristo:
«Posto de joelhos, orava» (Lc. 22, 41)«Com os olhos no Céu, abençoou e partiu os pães

(Mc. 6, 41).
Ao curar o surdo-mudo:
<(Tirando^o dentre o povo e tomando^o de parte,
meteudhe os Seus dedos nos ouvidos; e cuspindo, pô
Ahe da Sua saliva sobre a língua. E levantando os olhos
ao Céu, deu um suspiro, e dissedhe: Éfata; Abre-t.
(Mc. 7. 33' 34)Ao dar vista ao cego de nascença:
«Cuspo no chão, e fez lodo com o cuspo. e untou
com ele os olhos do cego. E dtssedhe: Va,, lavaste no
tanque de Siloé» (Jo. 9, 6-7).
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«Assoprou sobre os discípulos e disse-lhes: Recebei
o Espírito Santo» (Jo. 20, 22).
Ao subir ao Céu:
«Levantando as Suas mãos, os abençoou. £ ..., en
quanto os abençoava,... era elevado ao Céu» (Lc. 24,
5 0 5 1) .
Ia, pois, subindo e abençoando...
Isto quanto a Jesus Cristo.
Quanto aos Apóstolos:
aUngiam com óleo muitos enfermos, e os curavam»
(Mc. 6, 13).
«Baptizavam com água» (Act. 2, 41,.
Ordenavam, impondo as mãos (1 Tim. 4, 14).
Valiam-se de relíquias para fazer milagres:
«Sendo aplicados aos enfermos os lenços e aventais
que tinham tocado no corpo de Paulo, não só fugiam
deles as doenças, mas também os espíritos malignos se
retiravam» (Act. 19, 12).
E faziam outras acções simbólicas (Act., 21, 19).
Não negamos que haja acatólicos que façam consis
tir toda a sua religião em cerimônias, sem se determina
rem a viver cristãmente, a pôr-se bem com Deus por
uma sincera e humilde confissão de suas culpas, segui
da de fervorosa Comunhão.
Não negamos que haja outros que façam, melhor,
que arremedem o sinal da cruz e se ajoelhem diante do
Santíssimo Sacramento por forma tal, que mostram a
todo o mundo que não pensam ou não sabem o que
fazem.
É injusto, porém, acusar todos os católicos de meras
exterioridades e de farisaísmo.
Por outro lado, não faltam também acatólicos im
parciais que testemunhem a muita devoção do povo :atólico, em geral, quando assiste ao Sacrifício da Missa e
a Bênção do Santíssimo.

SA C R A M E N T A IS E CERIMÔNIAS

Não é verdadeiramente de estranhar, que hom
que muito criticam o «Ritual, da Igreja Católica. T l
tam especial prazer e se honrem em praticar os «rituais»
de algumas «sociedades secretas», como: Maçonaria,
«Elks» ou «Pythians»?
Quanto aos Reformadores do século XVI, como re
jeitaram as cerimônias dos velhos tempos cristãos, pro
curam hoje inventar cerimônias, para satisfazer o natu
ral instinto do coração humano.
Por flue dispendem os católicos quantias fa
b u lo sas lev a n ta n d o igrejas magnificentes, quando
em v o lta d e las m ilhares de pobres vivem misera
v e lm e n te , para não d ize r, morrem de frio e de
fo m e ? — Um descrente.

É que os católicos creem que as suas igrejas são
realmente Casas de "Deus, que Jesus Cristo mora reaimente nelas.
Se os ricos do mundo levantam palácios magnifi
centes para receber neles suas esposas e seus filhos, não
será justo que o povo católico edifique igrejas, quanto
possível, sumptuosas, as enriqueça com os mais finos e
variados mármores, as embeleze com todos os primores
de arte, para receber nelas Jesus Cristo, seu Rei e Se
nhor?
Os judeus da Lei Antiga contribuíram generosamente com os seus oiros e pedrarias para a edificação
do incomparável Templo de Salomão (2 Para ip- <~c‘
E que era ele, comparado com as igrejas da Lei
Nova?
Uma simples figura.
à memória
A objecção do nosso Descrente traz-nos
a cena de Judas Iscariotes e Maria Mada ena.
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«Maria tomou uma libra de bálsamo, feito de nar'
do puro de grande preço, e ungiu os pés de Jesus... e
ficou cheia toda a casa do cheiro do bálsamo.
Então Judas Iscanotes... disse: Por que se não veu*
deu este bálsamo por 300 dinheiros, e se deu aos pobres?»
E S. João observa a seguir:
«E disse isto, não porque ele tivesse cuidado dos
pobres, mas porque era ladrão...»
Jesus Cristo, ao invés» louvou a acção de Madalena*
por sua generosidade e amabilidade (Jo. 12» 3-8).
A igreja Católica foi sempre a grande esmoler dos
pobres e o Sacerdote católico o seu maior amigo» como
o prova a história de todos os séculos.
O dinheiro espendido com as igrejas» em vez de
censura» merece louvor: é uma prova de amor a Jesus
Cristo e aos pobres» que são sempre bem-vindos ao san
tuário.
Há católicos modernos que se escusam de ir à igre
ja» porque dizem: «Para orar, não é preciso ir à Igreja.
Ora-se em qualquer parte, e em qualquer tempo».
Quem assim fala» em geral, não ora nunca.
Os descrentes então dizem: «Em vez de dar às igre
jas, dou aos pobres...»
— Se, ao menos, dessem... Mas, regra geral, não
dão: nem para a Igreja, nem aos pobres. À roleta, e a
outras coisas mais, que eu peço licença ao meu ilustre
Descrente para não dizer, talvez deem, e deem genero
samente, prodigamente...
Esse dinheiro nunca é chorado, nem faz falta aos
pobres.
Mesmo porque dar esmola aos pobres chega a ser
desumano, diziam os antigos pagãos: é prolongar-lhes a
vida, e portanto o martírio da sua miséria...
Os pobres não se escandalizam por viverem em ca

SAC R AM EN TA rs E

sa pobrezinha e verem o Senhor viver em Casa
a '
tiram da sua pobreza para a tomar mais
Quanto mais rica a vêem, mais rica a desejam v e / ™ 3*
Contra factos não há argumentos, e 03 factos «o
de sempre e de cada dia.
É assim a psicologia, se não humana, cristã.
Os pobres esçandalizanvse, sim, de que os ricos,
que moram ao lado deles, arrebentem de fartura, e eles
de fome; de que os ricos vistam holandas e brocados
preciosos, e eles os farrapos da miséria; de que os ricos
se banqueteiem lautamente dia a dia e de <jue nem sequer repartam com eles as migalhas que caem de sua
farta mesa...
Isto, e muita outra coisa que fica por dizer, mas
que o meu caro Descrente pode facilmente adivinhar, é
que os escandaliza, e não a riqueza das igrejas, da Casa
de Deus (P. R .).
Por q u e q u e im am os católicos especiarias frag ran tes nos acto s religiosos? Que é incenso?

Incenso é uma substância aromática, obtida de ár
vores resinosas, que se criam em certos países tropicais
do Oriente.
Posto no turíbulo, sobre carvões acesos, produz fu
mo em abundância e muito agradável.
É um símbolo da oração fervorosa do cristão,^ que
sobe para o alto até ao trono de Deus e é agradável aos
Seus divinos olhos.
O Salmista cantava: «Suba direita a min oraçao
como incenso na tua presença« (Sim. i-4°» /O*
.
Na Lei Antiga ordenou Deus a Moisés que
tasse um altar especial para nele se queimar 0
(Êxod. 30, 6-9).

CAIX A DE PER GU N TAS

668

Que é o Breviário? Que é o serviço de V é s 
peras?

O Breviário é o «Ofício Divino» que os Cônegos.
Colegiadas e Religiosos, recitam, em comum, no coro, e
cada Sacerdote em particular, sob pena de pecado mor
tal.
Compõe-se dos 150 «salmos» do Saltério, de «lei
turas» da Bíblia, dos Santos Padres e Doutores da Igre
ja, da «vida» dos Santos, de «antífonas» e «orações»,
para os Apóstolos, Mártires, Confessores, Virgens, etc.;
e de «ofícios» dos mistérios de Jesus Cristo e da San
tíssima Virgem.
Está dividido em 7 partes: «Matinas, Laudes, Pri
ma, Tércia, Sexta, Noa, Vésperas e Completas». In
cluem «salmos, hinos, lições, antífonas e colectas ou
orações».
Não podendo o povo assistir a toda a recitação do
«Ofício Divino» na igreja, em razão da sua extensão c
da hora em que se recitava, começou de se convidar a
assistir às «Vésperas», aos Domingos.
O fim principal desta devoção era, e é onde se cos
tuma ainda fazer, reunir o povo de tarde na Igreja, co
mo se reuniu de manhã para a Missa.
Isto está de perfeito acordo com o primitivo costu
me dos cristãos, pois S. Paulo recomenda aos Efésios:
0 E n c h e i- v o s

do

E s p ír it o

S a n t o , f a la n d a

e n tre

vós

m esm o s e m s a lm o s , e h in o s , e c a n ç õ es e s p ir itu a is , c a n 
ta n d o e lo u v a n d o

m e lo d ia s ao S e n h o r e m

vossos

c o ra -*

ções, d a n d o s e m p r e g ra ça s ao D e u s e P a i p o r t u d o , e m
n o m e d e N o s s o S e n h o r Je s u s C risto))

(Efés. 5, 18-20).

Que se entende por « A cçã o de graças» das
m ulheres depois do parto?

É uma bênção especial que lhes dá o Sacerdote a

primeira vez que vão à Igreja, depou de ,erem sido
maes.
Esta cerimônia foi provavelmente sugerida oel
to judaico da purificação das mulheres, deppIS £
(Levít. 12 ) .
^
P1™
Merece, porém, se acentue o contraste entre 0 signi
ficado dos dois ritos: a mãe judaica recebia a bênção,
para ficar limpa da mancha legal; a mãe cristã apresen
ta-se diante do altar, a dar graças a Deus, por ter sobre
vivido ao parto.
A cerimônia é a seguinte:
A mulher espera à porta, ou no fundo da Igreja, à
entrada, de joelhos e vela acesa na mão.
O Sacerdote, revestido de sobrepeliz e estoia bran
ca, acompanhado do acólito, que leva o hissopo, diri
ge-se a ela, asperge-a e recita o salmo 23.
Terminado ele, entrega-lhe a extremidade da estola do lado esquerdo, convidando-a a entrar no templo
de Deus, a adorá-lO e a dar-Lhe graças pelo befiefício
recebido.
'Ela levanta-se e segue com o Sacerdote e o acólito.
Chegados junto do altar, ela ajoelha a dar graças, e
o Sacerdote recita as preces rituais, fechando-as com es
ta formosíssima oração:
«Omnipotente e sempiterno Deus. que pelo parto
da Bem-aventurada Virgem Maria converteis em gozo
as dores das parturientes cristãs: olhai propício para esta
vossa serva, vinda gozosa ao vosso santo templo, a dar-V03 graças; e fazei que, pelos méritos da mesma Bem-•aventurada Virgem Maria, ela mereça entrar com a sua
criatura, depois desta vida, no gozo da eterna eatitu
de. 'Por Cristo nosso Senhor. Amen»..
Esta cerimônia não é obrigatória.
, ,
O «Ritual» chama-lhe costume piedoso e ouvav
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vindo até nós desde os primeiros séculos do Cristia
nismo.
Qual é -o significado e origem das Esfações da
V ia -S a c ra ?

As 14 Estações da Via-Sacra são séries de pintu
ras ou quadros colocados nas paredes das igrejas, ou ao
ar livre, como no Coliseu em Roma, representando cenas
da Paixão do Senhor.
Os católicos podem percorrê-las individual ou colectivamente, cantando hinos apropriados, recitando pre
ces e meditando na Paixão e Morte do Senhor.
As peregrinações à Terra Santa eram já populares
no tempo de Constantino.
S. Jerónimo fala do grande número de peregrinos
que visitavam Jerusalém no seu tempo.
Mas como nem todos os católicos podiam visitar os
Lugares Santos, no século V, S. Petrónio, para satisfa
zer a sua devoção, erigiu no mosteiro de Santo Estêvão
de Bolonha várias capelas, imitando as principais ermidas de Jerusalém.
No século X V , o B. Álvares, no seu regresso da
Terra Santa, levantou algumas capelas no convento dos
Dominicanos de Córdova e pintou nas paredes as prin
cipais cenas da Paixão.
A erecção das Estações da Via-Sacra nas igrejas,
como vemos hoje, só se generalizou nos fins do século
XVII, quando Inocêncio XI concedeu especiais indul
gências aos fiéis que fizessem este piedoso exercício,
acompanhando, em espírito, Jesus Cristo com a Sua
Cruz, do Pretório ao Calvário.
Por que fazem os cató lico s o «S in a l da c r u z » ?

SAC R AM EN TAIS £ CER i m ó n , a s

N ã o é um a ido latria adorar a «Crux»
xem em S e x ta -F e ira -S a n ta ?

como fa-

Os católicos começam as suas orações e acções pelo
«Sinal da cruz», porque é o símbolo da nossa divina re
denção.
Dizem com S. Paulo: «Nunca Deus permita que eu
me glorie senão na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo(Gál. 6, 14 ).
Herdaram este costume dos tempos primitivos.
Lê-se em Tertuliano (160-250): «Em todas as nos
sas viagens e movimentos, em todas as nossas entradas
e saídas, ao vestir-nos, no banho, na mesa, ao acender as
nossas lâmpadas, nas nossas ocupações, quaisquer que
sejam, fazemos na nossa fronte o sinal da cruz • (De
Cor. Mil., 3 ).
Orígenes (185-255) escreve:
«A letra «Thau» assemelha-se à figura da -cruz
e a profecia de Ezequiel «que, com um thau- marca
as testas dos homens», refere-se ao sinal que fazem cs
cristãos na testa, quando começam qualquer trabaiho
e especialmente no princípio das orações e leituras san
tas» (In Ezeq. 9, 4).
Se os católicos adorassem a madeira da Cruz em
si mesma, cometeríam o pecado de idolatria. Mas. nao.
Eles prestam reverência à Cruz. porque e,a re
presenta Jesus Cristo, nosso Senhor.
Nela O adoram, porque nela morreu, para nos re
ntir e salvar.
Por q u e tom am os católicos «água-benta», ao
e n trar na ig reja e em casa?

Os católicos tomam «água-benta" Para
os espíritos malignos e para trazer à lcm rança

_
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reza de coração com que devem apresentar-se na pre
sença de Jesus Cristor realmente presente sobre o altar*
O Sacerdote, ao benze-la, deita-lhe um pouco de
sal, depois de o ter também benzido, símbolo de incorrupção e imortalidade*
O uso da «água-benta» não é prática supersticiosa,
porque os católicos não creem que ela tenha virtude em
si mesma*
A sua eficácia depende da devoção de quem a usa
e da aceitação de Deus das orações de Sua Igreja.
S. Paulo diz que «to d a a c ria tu ra d e D e u s é b o a . . . r
p o r q u e é s a n tific a d a p e la p a la v r a d e D e u s
ç ã o )> (1 Tim. 4, 4-5)*

e p e la

o ra -

A razão por si mesma sugeriu aos Gregos e aos Ro
manos que a «água», elemento natural de purificação*
era símbolo de pureza interior.
Por isso usavam dela frequentemente em suas ce
rimônias religiosas*
Benziam com ela os seus campos, cidades e exér
citos.
O ((Ritual judaico» prescrevia muitas vezes o seu
uso: na ordenação dos sacerdotes e levitas (Êxod. 29,
4; Lev* 8, 6; Num. 8, 7); antes de oferecer sacrifícios
(Êxod. 30, 17 ); ao acusar alguém de adultério (Núm.
5, 17 ); e nas abluções antes da comida e orações (Mrc*

7. I3)‘

A pia de bronze para as abluções tinha a sua bênção especial (Lev. 8, n ) .
Estava colocada entre o altar e o tabernáculo
(Êxod. 30, 18; 38, 8; 40, 7). No Templo de Salomão
havia 10 pias de bronze, assentes em bases também
de bronze; cinco de cada lado. Mediam 4 côvados ca
da uma (3 Reis, 7, 37-39).
A Igreja Católica, por mandamento de Cristo, bap-
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tiza sempre com água; e, por Seu conselho, faz a ceri
mônia do «Lava-pés» em Quinta-Feira Santa (Jo. 13, 8).
Santo Agostinho (Serm. 8 1) e Santo Ambrósio
(De tMyst. 3, 14) mencionam a «Pia Baptismal-.
Da bênção da água-benta, com a oração para afu
gentar os espíritos malignos, falam muitos documen
tos do século IV, como: as «Constituições Apostólicas»,
o «Testamento do Senhor» e o «Pontificai de Serapiio».
Santo Epifânio fala de uma cura miraculosa ope
rada por intermédio da «água-benta» ( Adv. Haer., 1 , 30).
'No século IV havia nos vestíbulos das igrejas cân
taros ou bacias com água para lavar as mãos, especiaimente por então a Sagrada Hóstia se não receber sobre
a língua, mas na mão.
'Por isso escrevia S. Jerómmo: «Esteja limpa a mão
que toca no Corpo de Jesus Cristo, e limpo o coração
que O recebe» (In Epist. ad Titum).
A pia de «água-benta», que vemos hoje em nossas
igrejas, data do século VI.
Por que impõe a Igreja c in ta na
fié is, em Q u a rta -F e ira -d e -C in z a s ?

fronte dos

A cinza foi sempre considerada como sinal de dor
e de arrependimento (Jo. 3, 5-6; Job, 43, 6; Is. 58,
5; Jer. 6, 26; 25, 34).
O Sacerdote, ao impor a cinza, pronuncia estas pa
lavras:
«Lembra-te, homem, de que és pó, e de que em pó
te hás-de tornar», para lhe lembrar que começou a
«Quaresma», tempo especialmente consagrado à penitência-virtude e à penitência-sacramento.
É por uma e outra que o homem se prepara para
deixar a vida presente c entrar na futura.
Esta piedosa prática nasceu do desejo e devoção do
22
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povo cristão de participar das humilhações dos penitentes públicos da Igreja primitiva, que se vestiam de
saco e marcavam com cinza, e eram expulsos da igreja pelo Bispo até Quinta-Feira-Santa.

Por que benze a Igreja Católica «palmas» e
«ramos» no Domingo anterior ao de Páscoa?
O fim desta cerimônia é recordar aos fiéis a en
trada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, que foi o
primeiro e verdadeiro Domingo-de-Ramos (Mrc. n , 8).
A espanhola Egéria, depois do regresso de sua pe
regrinação a Jerusalém, em 380, fez a seguinte descri
ção de uma procissão a que assistiu ali, em Domingo-de-Ramos:
«■ Depois de longas orações, que começam às 6 ho
ras, lê-se em voz alta a passagem do Evangelho em que
se diz que os filhos de Israel, com ramos e palmas, lou
vavam ao Senhor, clamando: Bendito o que vem em nO'
me do Senhor!
Então o Bsipo levanta-se, e com ele todo o povo, e
seguem a pé, processionalmente, até ao cimo do Monte
das Oliveiras, cantando salmos e antífonas, e repetindo
sempre: Bendito o que vem em nome do Senhor!
O povo vai adiante.
E vão todos os meninos dos contornos com «ramos»
e «palmas».
Os que ainda não podem andar, levam-nos ao colo.
Voltam, como foram, para a cidade, com a diferença
de que então levam o Bispo no meio, como outrora as
turbas levaram o Senhor».

Por que baptiza a Igreja Católica os sinos? Não
é uma profanação do Sacramento do Baptismo?
A Igreja não «baptiza» os sinos; «benze-os», o que é
diferente.
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O povo chama impropriamente «baptismo do sino»
a esta cerimônia; mas a Igreja nunca reconheceu oficialmente esta expressão.
Há efectivamente certas parecenças, posto que super
ficiais, entre os «dois ritos»: exorcismos, uso de água, sal,
óleo, e imposição de nome, etc.; não há nada, porém, ne$te cerimonial equivalente á «forma» do baptismo.

Trazer ò «Agnus-Dei», escapula rios, medalhas,
não é uma superstição semethante à dos pagãos,
que traziam amuletos, para se livrarem de enfer
midades e perigos?
Não são superstições. Respondamos por partes.
O «Agnus-0 ei» não é um amuleto, um feitiço: ao
contrário.
É muito provável que o fim da Igreja fosse substi
tuir por ele os amuletos pagãos muito em uso em Roma
no século V.
O «Agnus-Dei» é um pequeno disco de cera com 5
imagem de um cordeiro relevada, levando uma «cruz .
de um lado; e do outro, as «armas do Papa-, ou a fi
gura de um santo.
O cordeiro simboliza Jesus Cristo: a «cera a Sua
Carne virginal; e a «cruz», a Sua Morte, para nos remir
e salvar.
É bento pelo Papa no primeiro ano do seu Pontifi
cado, e depois de 7 em 7 anos.
As orações da «.Bênção» mencionam especialmente a
preservação do perigo de incêndios, inundações, tempes
tades, pestes e partos.
É necessário que os católicos se voltem para Jesus
Cristo em todos os perigos.
Ele, o «Cordeiro de Deus que tira os pecados do
mundo» (Jo. 1, 29), protegê-los-á, como o sangue do an
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tigo cordeiro pascal salvou os primogênitos dos filhos de
Israel da espada do anjo exterminador (Êxod. 12, 13).
Os católicos não consideram os «escapulários» como
«amuletos» contra todos os perigos.
O «pequeno escapulário de lã», ou a «medalha» que,
desde 1910, os pode substituir, não é mais do que uma
insígnia de uma fraternidade piedosa, associada a alguma
Ordem 'Religiosa, como: Carmelitas, Servitas, Trinitários,
Passionistas, Dominicanos, etc.
É modelado pelo «escapulário monástico», que os religiosos trazem por cima da outra roupa.
Os fiéis que os trazem participam das boas obras que
se fazem nessa Ordem; lucram indulgências especiais e
mostram assim a sua piedade e devoção para com Nosso
Senhor, a Santíssima Virgem e os Santos.
Os católicos não trazem «medalhas» por superstição,
mas por devoção: para honrar a Deus, a Santíssima Vir
gem e os Santos: como despertadores de verdades religio
sas; ou como sinal de que pertencem a esta ou àquela
confraria piedosa.
Não atribuem virtude alguma à «medalha em si
mesma».
Quem chama supersticioso o marido, por trazer con
sigo o retrato de sua esposa, ou de sua mãe?
O soldado, por trazer uma «medalha» ganha nos
campos da batalha?
Entre as «medalhas» mais antigas que se conhecem
figura um «medalhão de bronze com as efígies de S. Pe
dro e S. Paulo», encontrado no cemitério de Domitila e
atribuído por De Rossi ao reinado de Alexandre Severo
(220-235).
Em muitos vasos dourados das Catacumbas encontram-se imagens de Moisés, Tobias, da Santíssima Vir
gem e de Santa (Inês.
Os «distintivos» que os peregrinos medievais leva
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vam no chapéu, ou sobre o peito, tinham muitas vezes *
«forma de medalhas».
O autor do livro «Piers the Plozuman> menciona as
«ãmbulas de Cantuária», as "insígnias de Assís>>f as "con
chas de S. Tiago de Compostela^ e as chaves de S.
Pedro».
A devoção moderna das «medalhas ^ generalizou-se
no século X V com as «medalhas» do "Jubileu Papal» es
palhadas por toda a Europa.
Um século depois os Papas começaram de lhes dar
uma «'benção especial» e de as enriquecer com muitas in
dulgências.

LIII

INDULGÊNCIAS. A BÍBLIA MENCIONA-AS. AS INDULGÊNCIAS NÃO SE VEN
DEM. O QUE SE ENTENDE POR JUBILEU
A Indulgência é uma licença para pecar?
A Indulgência não se refere ao pecado: nem a peca
do passado, nem a presente, nem a futuro.
É a remissão total, ou parcial, das penas que lhe são
devidas.
Concedem-na o Papa e os Bispos do Tesouro espiri
tual da Igreja, que é constituído pelos infinitos méritos
redentores de Jesus Cristo e merecimentos superabundantes dos Santos.
É mais que uma simples remissão de penas canôni
cas, porque é realmente a remissão total, ou parcial, do
castigo com que Deus devia punir o pecador neste mun
do, ou então no Purgatório, depois da morte.
Não é, pois, remissão do pecado, mas das penas tem
porais devidas ao pecado.
O Concilio de Trento ensina: «Tendo Jesus Cristo
conferido à Sua Igreja o poder de conceder indulgências
e tendo Ela usado sempre dele desde tempo imemo
rial; o Santo Sínodo declara que o seu uso é* muito sa
lutar para o povo cristão e aprovado pela autoridade dos
Sagrados Concílios, e manda que se retenha na Igreja;
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condena, outrossim, aqueles que afirmam que as indul
gências são inúteis, ou que a Igreja não tem poder para
as concedera ( 5ess. 25).
Compreender-se-á melhor este poder da Igreja, com
parando-o com o poder que têm os Chefes de Estado de
indultar os criminosos, por mais graves que tenham sido
os seus crimes*
O Presidente de uma República Federativa goza des
te direito dentro dos limites dos Estados Federados; o
Governador de cada um dos Estados, dentro do seu res
pectivo território.
Além disso, os Estados perdoam, por vezes, parte da
pena aos criminosos, pelo seu bom comportamento na
prisão.
Há, porém, não pequena diferença entre os indul
tos dos Soberanos e os indultos da Igreja: os Soberanos
movem-se a indultar, determinados por empenhos de ami
gos e de altos personagens; a Igreja concede-os espon
taneamente a todos os contritos e arrependidos, que cum
pram determinadas condições.

Não dizem alguns escritores, especialmente
dos séculos X III e X IV , que as indulgências nos
desligam da culpa e da pena, «a culpa et a pena»?
Como se pode, pois, sustentar que elas nada têm
que ver com o perdão dos pecados?
Esta fórmula popular medieval, embora, inexacta c
raramente usada pela uChancelaria Romana-, pode fa
cilmente entender-se, quando reflectimos em que ela foi
originàriamente usada em referência à indulgência ple
nária ou jubileu concedido aos ^cruzados».
O «Cruzado» não recebia a uindulgência" sem pri
meiro se ter confessado e ter sido absolvido.
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A «Confissão» perdoava-lhe os pecados e as penas
eternas, que por eles lhe efam devidas.
Cumpridas as condições, a aIndulgência perdoa va-lhe as penas temporais».
Assim, era desligado «a culpa et a pena».
Muito antes do Protestantismo, chamara a Igreja a
atenção para a «inexactidão da fórmula», pois fora con
denada por Clemente V (13 0 5 -13 14 ) e pelo Concilio de
Constança (14 18 ).

Com que autoridade concede a Igreja indul
gências? Menciona-as a Bíblia? Concedia-as a Igre
ja primitiva?
O «poder das chaves «concedido a S. Pedro e aos
seus Sucessores, e o ilimitado poder concedido a S. Pe
dro, aos demais Apóstolos e a seus Sucessores de «ligar»
e «desligar» (Mt. 16, 19; i8 t 18) inclui tudo o que po
de impedir a entrada no reino dos Céus, isto é: o pecado
e seus castigos.
S. Paulo exerceu este poder com o incestuoso de
Corinto. Ordenou primeiro à Igreja de Corinto que o ex
comungasse, por seu pecado (1 Cor. 5, 5).
Depois, como ele se arrependesse, perdoou-lhe a pe
na (2 Cor. 2, 10).
Na Igreja primitiva eram os Bispos que «abreviavam
as penas canônicas «por intercessão dos Mártires, qúe con
cediam aos penitentes «Libelli pacxs»: «Cartas de intercessao» (S. Cipr.: Epíst. 13, 2; 10, 4; De Lapsis, 16).
Esta remissão é válida aos olhos de Deus, diz Tertuliano (De Pud.f 22).
Passada a era das perseguições, os Bispos continua
ram a remitir as «penas canônicas», como consta dos Concílios deAncira (3 14 ) e de Nice (325).
Do século VIU em diante as severas «penas canóni-
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cas» da Igreja primitiva foram comutadas por -orações,
jejuns, flagelações, peregrinações» a Roma e a outros San*
tuários, como a Santo Albano em Inglaterra e a S . Tiago
de Compostela, em Espanha; por "esmolas a igrejas e a
hospitais, por cruzadas e jubileus^.

Não vende ainda a Igreja Católica perdoes?
Não se vendiam, na idade-média, indulgências por
toda a Europa? Não vendia o infame dominicano
Tetzel indulgências na Alemanha, no tempo de
Lutero?
Não: não se vendem hoje, nem jamais se venderam
perdões na Igreja Católica.
Árdua empresa é levar os pecadores a confessar cs
seus pecados, não ohstante ser inteiramente gratuito este
privilégio.
O noivo que dota a sua noiva na véspera do seu casarnento, compra-a?
Um protestante não compra a sua esposa, pelo facto
de dar dez dólares ao ministro que preside à cerimônia
do seu casamento.
Em 1851 um ministro protestante de Inglaterra afir
mou püblicamente que se vendiam perdões aos peca
dores na Catedral de S. Gúdula, em Bruxeias.
Averiguado o inaudito caso, chegou-se à conclusão
de que o acatálogo dos pecados e dos preços do perdão».
que ele afirmava ter visto afixado na porta do transepto
da igreja, era a «lista das cadeiras e do seu preço'>1
O Cardeal Newman, depois de ter refutado a calunia,
acrescentou:

«É inteiramente falsa a afirmação de que a Igreja
tenha ensinado alguma vez que a perpetração de um cri
me podia ser remida a dinheiro,
Nem por pecados cometidos, nem por pecados a co
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meter, nem mais por uns do que por outros, a Igreja re
cebeu jamais dinheiro, ou coisa equivalente» ( T h e Prese n t P o s itio n o f C a th o lic s in E n g l a n d , 1 1 3 ) .

Os historiadores católicos Gasquet, Pastor, Janssen,
Michaels e Paulus mencionaram frequentemente abusos
relacionados com a «pregação das indulgências» na idade-média.
O «Perdoador» medieval, pintado por Chaucer no
seu « P a r d o n e r ’s T a l e », era muitas vezes um velhaco sem
escrúpulos, cujas desonestidades e fraudes foram conde
nadas pelos Bispos daquele tempo*
O Concilio de Mainz, celebrado em 1261, mandou-os
encerrar na Alemanha; e o Bispo de Durão, em 1340,
na Inglaterra.
Incriminar a Igreja, por estes abusos, é manifesta
mente desonesto, como diz Lea na sua «H is t o r y o f C o n fe s s io n a n d I n d u lg e n c e s » (3, 284-295).
Comparativamente, hoje é fácil obter dinheiro para
uma empresa, uma obra de caridade.
Os meios de a levar ao conhecimento do público e
de pedir superabundam.
Temos ‘(correios, imprensa diária, telégrafos, telefo
nes, rádio».
Na idade-médiat quando se desejava levantar uma
igreja, ir em socorro de uma obra de caridade, o Bispo
ou o Papa concedia e publicava uma «indulgência». A
fé era mais viva.
A riotícia da «obra» e da «indulgência» ia passando
de boca em boca, e o povo corria a ganhá-la, confessan
do-se, comungando, visitando as igrejas, e dando a sua
esmola para auxiliar a obra.
O Concilio de Trento, seguindo os Concílios IV de
Latrão, Lião e Viena, condenou em termos expressos
((os abusos dos angariadores de esmolas» e, em razão do

INDULGÊNCIAS

683

grande escândalo que daí provinha* "aboliu, com sua
autoridade, este uso» (Trid. Sess. 24),
Os catolicos, nao obstante crerem que a erecçâo da
Basílica de S. Pedro em Roma interessava a todos os católicos do mundo, condenam, com Gnsar (Luther, i,
329) e Janssen (Hxstory of the German Pcopief 3, qx),
os métodos e exageros de não poucos "pregadores de in
dulgências», ao exaltar os seus feitos e privilégios* a fim
de obter dinheiro para custear as despesas*
Não há hoje quem acredite nas calúnias levantadas
contra o caracter de Tetzel.
Lutero não falou verdade, ao afirmar que Tetzel
leiloava a graça e a entregava a quem mais dava».
Distinguimos, com Pastor e Grisar, Tetzel pregador
de indulgências, a favor de vivos, de Tetzel pregador de
indulgências, a favor de defuntos.
Como pregador de indulgências a favor de vivos* a
sua doutrina era perfeitamente católica, como pode ver-se no seu «Vorlegung» e nas suas «Frankfort Thes?s>.
Escreve:
«As indulgências não perdoam pecados: mas so
mente remitem as penas temporais devidas aos pecados,
depois de contritamente confessados e absolvidos...
Elas não diminuem os méritos de Cristo: substituem
os méritos expiatórios das nossas obras pelos méritos ex
piatórios dos sofrimentos de Cristo...
É bem notório, que são os cristãos mais tementes
a Deus e piedosos, e não os mundamzados. que correm
a ganhar as «indulgências» e ^jubileus».
O fim primário da concessão das ^indulgências» e a
glória de Deus.
Incitar as almas a ganhar uma « in d u lg ê n c ia » , um
«jubileu», é incitá-las, antes de tudo. a procurar a gloria
de Deus, porque se não pode obter sem a
on issao,
o arrependimento dos pecados e o firme proposito de os

684

CAIX A DE PER G U N TAS

emendar, a Comunhão, a graça, o amor de Deus» (Gnsar.
Luther i, 3 43 ) *
Quanto às indulgências a favor dos defuntos, Pastor
escreve:
«Diante de suas autorizadas instruções, não duvido
de que Tetzel proclamasse, como doutrina cristã, que
bastava dar uma esmola, mesmo sem contrição nem con
fissão dos pecados,, para lucrar a indulgência a favor dos
defuntos.
Ensinava também, em harmonia com uma opinião
então corrente, que a indulgência podia ser aplicada a
uma alma determinada, com infalível efeito...
A «Bula Papal das Indulgências» não sanciona esta
proposição.
Foi também rejeitada pela Sorbona em 1482 e 1518,
e com certeza não é doutrina da Igreja» (History of the
Popes, 7, 349),
Era uma opinião vaga de alguns escolásticos.
O Cardeal Caetano, que condenou a opinião de
Tetzel, diz:
«Embora possamos presumir que Deus aceita de
bom grado as indulgências pelos defuntos, não podemos
ter a certeza de que Ele as aceitou num caso particular.
Isso é segredo que Deus reservou para Si».
Em 1477 o Papa Sisto IV disse expressamente que
a Igreja aplica as indulgências aos defuntos «por modo
de sufrágio», porque as almas do Purgatório já não estão
sujeitas à sua jurisdição.
Elas recebem «indulgências», não directamente, mas
indirectamente, por intercessão dos vivos.

Não destroem as indulgências a verdadeira re
ligião, levando os católicos a confiar de mais em
exterioridades: visitas a igrejas, orações vocais e
esmolas ao Clero?

INDULGÊNCIAS

685

Ao contrario: as indulgências auxiliam grandemente
a pratica da verdadeira religião, porque só se concedem a quem estiver arrependido de seus pecados, na
graça e amizade de Deus; e so as ganha quem nestas condições se encontrar*
Desenvolvem o sentimento da solidariedade entre
os católicos, recordando-lhes a comunicação dos Santos e
dos infinitos méritos de Jesus Cristo, que as tomou pos
síveis.
Incitam à oração, ao jejum, à esmola, à frequência da
Confissão e Comunhão, a visitar Jesus Cristo realmente
presente nas nossas igrejas e à devoção para com as al
mas do Purgatório.
É honesto acusar os católicos de fazer consistir 1
religião em exterioridades, por causa das indulgências,
sendo o motivo primário delas sobrenatural, baseado ex
clusivamente no sentimento da justiça e misencórdia de
Deus?
Se Deus estabeleceu os «Sacramentos e outros meios»
de nos perdoar as penas devidas a nossos pecados, é de
ver imperativo nosso aproveitar-nos deles.

Cem dias de Indulgência equivalem a cem dias
a menos de Purgatório?
Não. A Igreja é muito sábia e prudente, para que se
intrometa a falar de dias ou anos, na outra vida.
Também nunca definiu o que deve entender-se por
dias ou anos de indulgência.
Mas, «historicamente falando, conhecemos a origem
desta terminologia.
A princípio, impunham-se penas canônicas por de
terminado período de tempo: por anos, dias, ou quaren
tenas.
Não se pode, porém, apresentar como teona certa,
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como hoje comummente se faz, que sete anos de indul
gência equivalem a sete anos das antigas penas canonicas.
Não temos provas evidentes de que as antigas pe
nas canônicas possam tomar-se como norma constante e
absoluta nesta matéria» (Thurston: Indulgences for Sale, 6).

Que se entende por Jubileu?
O «Jubileu do Ano Santo» foi instituído por Boni
fácio VIII em 1300.
Foi inspirado no «Ano Jubilar Judaico», durante o
qual se perdoavam todas as dívidas e se libertavam todos
os escravos judeus (Lev. 25, 10).
Tomou a forma de «indulgência plenária», que se
concede a todos os fiéis que visitem as Basílicas Roma
nas de S. Pedro, S. Paulo, Santa-Maria-Maior, e S. João
de Latrão, e recebam os Sacramentos da Penitência e da
Eucaristia.
O intervalo de 100 anos entre Jubileu e Jubileu,
decretado por Bonifácio VIII, foi reduzido a 50 por Cle
mente VI, em 1342; a 33 por Urbano VI, em 1389; e,
finalmente, a 25 por Paulo II, em 1470.
Actualmente é costume prorrogá-lo por todo o ano
seguinte, a fim de que todos os católicos, mesmo das
regiões mais longínquas, possam visitar Roma.
A principal cerimônia do Jubileu em Roma é a aber
tura e o encerramento do Jubileu: consiste em derru
bar e reedificar de novo o muro que cerca a ((Porta San
ta» nas 4 referidas Basílicas.
Simboliza a expulsão de Adão e Eva do paraíso terreal, e a expulsão e reconciliação dos penitentes, como
era costume na Igreja primitiva.

1.IV
OUTRAS DEVOÇÕES: QUARENTA-HORAS. O SAGRADO CORACÃO DE JESUS
O ROSÁRIO. O «ANGELUS»
Que é a devoção das 40 Horas?
É uma devoção em honra da Divina Eucanstia. em
que o povo ora em adoração diante dEla. durante 40
horas contínuas, em memória das 40 horas que lesas
Cristo permaneceu no Sepulcro.
Começa e termina com Missa solene. Procissão com
o Santíssimo e Ladainha de todos os Santos.
Teve origem em Milão nos princípios do século XVI.
Seu fim, como diz Paulo III (1534-1539). era «apla
car a ira de Deus, provocada pelos pecados dos cristãos,
e frustrar as maquinações dos turcos, que se estavam
armando para destruir a Cristandade».
Esta devoção foi popularizada em Roma por S. Fnipe
Neri e por Santo Inácio, que a recomendavam como acto
de reparação dos pecados cometidos durante o Camaval.
Foi introduzida nos Estados-Unidos pelo Arcebispo
de S. Luís, Kenrick, em 1854.
Hoje é uma devoção mundial.

A Devoção ao S. Coração de Jesus não implica
culto latrêutico a uma criatura? Demais, não nega
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moderna Fisiologia que o coração seja a sede do
amor? Há provas da autenticidade da «Grande Pro
messa»? Não é herético afirmar que alguém pode
ter a certeza de sua salvação?
Ninguém, que tenha noção perfeita dos dogmas da
Incamação e Redenção, pode sequer hesitar acerca da le
gitimidade da Devoção ao S. Coração de Jesus.
Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro Homem,
numa só Pessoa Divina.
A Pessoa Divina está hipostàticamente unida não só
à Humanidade de Cristo, considerada em sua totalidade,
mas também a cada uma de suas partes: às Suas Mãos, aos
Seus Pés, ao Seu precioso «Sangue», ao «Seu Coração».
■ Portanto, a cada uma desta partes orgânicas é devida
adoração, não em si mesma, mas em razão de sua união
com a Divindade.
A teoria jansenista de que adorar directamente a Hu
manidade de Cristo, ou alguma de suas partes, equivale
a prestar honras divinas a uma criatura, foi condenada
por Pio VI.
O S. Coração de Jesus é digno do mesmo culto que
a Divindade, desde que se adore juntamente com a Pes
soa Divina.
E nesta «Devoção» consideramos o «Coração», não
como órgão, mas somente como «Símbolo» do amor.
Assim como o lírio simboliza a pureza; a balança, a
justiça; assim o coração simboliza o amor.
A Bíblia fala do coração, como sede ideal dos afectos (Is. 55, 14; Prov. 23, 17 I Tim. 1, 5), origem dos
desejos e volições (Mt. 15, 19), e até lhe atribui as mes
mas operações intelectuais (Deut. 1 1 , 18; 23, 46; I Cor.
9 )-

~ Na verdade, há muito quem não pense com a in
teligência, mas sim com o coração.
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Citamos apenas um exemplo bíblico, que é típico:
(í0 insensato disse no seu coração: Não há Deus.
CorfÒmperam-se e fizeram^se abomináveis nos seus
desejos; não há quem faça 0 bem, não há nem sequer
um» (Sim, 13, 1; 52, 1-4). (P. R.).
O «Documento original» da -Grande Promessa» per
deu-se; mas chegaram até nós 5 versões diferentes:
A i.a vem no i.° volume da «Vida e obras de Mana
Margarida», editadas pelas Visitandinas, de 1867 a 1876.
A 2.‘\ no 2.0 volume destas duas edições.
A 3.% na «Vida do Bispo Languet».
A 4.% num «manuscrito»» descoberto pelo P. Hamon
em 1902, na livraria de José Dechelette.
A 5.% nos «Anais do Mosteiro de Dijon-.
É impossível determinar qual destas versões é a onginal.
Mas todas elas insistem na Comunhão das primeiras
9 sextas-feiras, com promessa da graça do arrependimen
to final e de não morrer sem Sacramentos.
A versão do Bispo Languet declara que Aquele que
cumprir as condições requeridas pode ficar com a espe
rança de receber os Sacramentos e a graça da perseveran
ça final».
A i.a versão acrescenta estas palavras: Se ela se não
enganou», como que para dar a entender que a eficácia li
gada às 9 primeiras sextas-feiras não é infalível.
Ninguém tem direito a presumir que a sua salvação
esteja segura, faça o que fizer no futuro, lá porque fez as
9 primeiras sextas-feiras.
O íacto, porém, é que o ter feito as 9 pnmeiras sex
tas-feiras dá aos pecadores um título a esperar especial
assistência divina.
O seu amor Cristo, demonstrado pelas repetidas co
munhões, pode alcançar-lhe muitas graças especiais que

690

C A IX A DE PER G U N TAS

•«o levem a esperar o arrependimento final», como diz 0
Bispo Languet.
Estas palavras nada dizem da «absoluta é infalível
segurança da salvação»*

Qual é a origem e o significado do Rosário?
Por que conta o povo católico as suas orações pe
las contas do Rosário? Náo repreende Cristo as
repetições na oração, ao dizer: «Quando orardes,
não faleis muito, como os gentios? (Mt. 6, 7)
O fim principal do «Rosário» é levar os fiéis a me
ditar nos mistérios da nossa Redenção.
Os 15 mistérios: a Anunciação, a Visitação, a Nati
vidade, a Apresentação, o Encontro no Templo, a Ago
nia no Horto, a Flagelação, a Coroação de espinhos, o
levamento da Cruz, a Morte, a Ressurreição, a Ascensão,
a Descida do Espírito Santo, a Assunção de Maria ao
Céu e sua Coroação, — estes 15 mistérios são um exce
lente sumário do Evangelho.
Os fiéis vão meditando, pensando, em cada um de
les, enquanto vão rezando o Pai-Nosso, as 10 Ave-marias
e o Glória-Patri.
Nas Ordens Religiosas, do século IX ao século XII,
enquanto os Sacerdotes diziam a Missa pelos Irmãos de
funtos, os leigos recitavam 50 Salmos ou 50 Pai-nossos.
A recitação de 50 Ave-marias, divididas em dezenas,
encontra-se a primeira vez mencionada no «Ancren
Riwle» dos Anacoretas ingleses do século XII.
A prática de contar as orações, — as Ave-marias e os
Pai-nossos —, por contas, foi então introduzida, para
evitar distracções.
A «meditação dos mistérios» foi acrescentada, dois
séculos mais tarde, por um monge cartuxo, chamado Do
mingos.
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As palavras atribuídas a Cristo, erroneamente parafraseadas por «Evitai, vãs repetições», foram correctamen
te traduzidas na versão Douay por «Não faleis muito
(battologein), como fazem os gentios».
Jesus Cristo referia-se à eloquência verbosa dos pa
gãos, que pretendiam com ela obngar os seus deuses a
conceder-lhes o que lhes pediam (Séneca: Epíst. 31, 5;
Martiair 7, 60).
Santo Agostinho, comentando esta passagem* escre
ve: «Verdadeiramente» o muito •falar vem dos gentios,
que punham mais cuidado na elegância de suas orações,
do que na pureza de suas almas».
Jesus Cristo ensinou aos Apóstolos como deviam orar,
dando-lhes a mais perfeita de todas as orações: o -Pai-nosso» (Mt. 6, 9-15).
Ao mesmo tempo condenava os fariseus que se
comprazem em orar de pé nas sinagogas e nos cantos das
ruas, para serem vistos dos homens» (Mt. 6, 5).
Eram orações mecânicas, por isso o Senhor outra
ocasião lhes disse: «Este povo honra^me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim» (Mt. i > 18; Is.
29. 13)Jesus Cristo nem uma só vez condenou as repetições» na oração.
Se o fizera, condenar-se-ia a Si mesmo.
Ele repetiu por três vezes a mesma oração no Jardim
das Oliveiras (Mt. 26, 39, 42-44): e premiou, com a -viata», os cegos, que não cessavam de repetir: Senhor,
Filho de David, tem compaixão de mim» (Mt. 20, 3° ' 34)*
Num dos mais belos salmos repete-se 27 vezes a
mesma antífona: «-Louvai ao Senhor: porque a sua mise
ricórdia é para sempre» (Sim. 135),
E os Anjos de Deus no Céu mão cessam de ia e
noite de dizer: «Sawto, Santo, o Senhor Deus ommpo-
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tente, 0 que era, e O que é, e 0. que há-de vir» (A p o c.
4. 8; Is. 6, 3)*
_
_
..
, .
•Repetir uma. mesma oraçao nao implica necessária-'
mente um acto mecânico.
Um pianista como Paderewski pode repetir o mesmo
concerto muitas vezes, sempre com agrado do seu audi
tório, que não cessa de admirar a sua perfeita execução.
Um actor como Forbes Robertson pode repetir o
papel de Hamlet noites e noites seguidas, durante me
ses, e revelará sempre em suas linhas alguns pensamentos
novos.
A mãe pode passar horas e horas a repetir as mes
mas ternuras à sua criancinha e pôr na última o mesmo
ou maior afecto que pôs na primeira.
Por que não hão-de então os católicos poder repetir
uma e mil vezes o «Paünosso» e a «Ai>e-M#na», ora
ções tomadas quase inteiramente da Bíblia (Lc. 1, 28),
sem que a sua devoção seja acoimada de «mecânica» ou
«piegas»?

Que é o «Angelus»?
É o costume piedoso de recitar 3 «Ave-marias» pela
manhã, ao meio-dia e à noite, em honra do mistério da
«Incamação».
O nome é tirado da primeira palavra da oração: «Angelus Dotnini nuntiavit Mariae»: «O Anjo do Senhor
anunciou a Maria».
Começou no século XIV,' e por ser uma imitação po
pular das orações que os monges recitavam à noite.
As «badaladas» que se davam para o «Angçfus» pe
la manhã eram chamadas «badaladas da paz», porque os
Bispos recomendavam com frequência ao povo que re
zasse e pedisse a Deus a «paz», enquanto o sino tocava.
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Nos séculos X V e X V I era costume comemorar a
«Morte do Senhor» no «Angelus» do meio-dia.
O «Angelus» da noite, em honra da «Anunciação
do Anjo a Maria» data, provavelmente, do Papa Gre^
g-rio IX (1239 ).

LV

O CULTO DOS SANTOS. SUAS IMAGENS
E RELÍQUIAS. RELÍQUIAS DA VERA-CRUZ. PEREGRINAÇÕES
Por que
Santos? Não
e os homens
rante o Pai?

rezam os católicos à Virgem e aos
é Cristo o único Mediador entre Deus
(I Tim. 2, 5) e o único Advogado pe
(I Jo. 2, 1)

A doutrina da Igreja sobre a invocação dos Santos
foi definida pelo Concilio de Trento.
«Os santos, que reinam agora com Cristo, oram a
Deus pelos homens.
É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e re
correr às suas orações e intercessão, para que nos obte
nham benefícios de Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo,
único Redentor e Salvador nosso.
São ímpios os que negam que se devam invocar os
Santos que já gozam da eterna felicidade no Céu: os
que afirmam que eles não oram pelos homens; os que
declaram que pedir-lhes por cada um de nós em particu
lar é idolatria, repugna à palavra de Deus e se opõe à
honra de Jesus Cristo, único Mediador entre Deus e os
homens» (Sess. 25).
O Antigo e o Novo Testamento falam claramente
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do princípio e prática de pedir as orações de nossos ir
mãos, especialmente dos justos (S. Tiago, 5, 16-18).
Deus manda a Abimeleque que peça orações a
Abraão: «Ele rogará por ti, e tu viverás» (Gén. 2o, 7-17).
Graças às orações de Moisés, Deus perdoou ao povo
de Israel, que pecara no deserto (Sim. 105. 23: Cfr. £xod.
32, 11-14 ) .
Deus disse aos amigos de Job: job orará por vós;
admitirei propício a sua face, para que se vos não impute
esta estultícia» (Job. 42, 8).
S. Paulo pedia contínuamente nas suas 'Epístolas
aos fiéis que orassem por ele (Rm. 15, 30; Efés. 6, 18-19;
1 Tess, 5, 25).
É razoável supor que o cristão, que orou por seus
irmãos, quando estava sobre a terra, se desinteresse de
les agora que está no Reino dos Céus?
A tradição cristã de sempre declara que o interesse
dos Santos no Céu, pelos que vivem sobre a terra, é ago
ra incomparavelmente maior, porque conhecem melhor as
nossas misérias e necessidades, e os desejos de Deus de
atender à sua intercessão.
S. Jerónimo (340-420) tem uma página admirável
sobre este argumento. Escreve:
«Se os Apóstolos e os Mártires enquanto estavam
em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de
si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que
já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos.
Moisés, um só homem, alcançou de Deus perdão
para 600.000 homens armados; e Estêvão, para os seus
perseguidores.
Serão menos poderosos agora que reinam com Cmto.
S. Paulo diz-nos que com suas orações salvara a vi a
a 276 homens, que seguiam com ele no navio. ^
E depois de sua morte cerrará a sua boca e não pro^
n u n c i a r á uma só palavra a favor daqueles que no mun
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do, por seu intermédio, creram no Evangelho?» (Adv.
Vigil, 6).
Que os Anjos oram pelos homens, sabemo-lo pela
visão de Zacarias (1. 12 -13 ) e pelas palavras do Anjo
Rafael a Tobias:
«Quando oravas com lágrimas, e sepultavas os mor'
tos, e te levantavas da mesa e escondias os mortos em
tua casa durante o dia e os sepultavas de noite, eu ofe
recí as tuas orações ao Senhor» (Tob. 12, 12 ).
O próprio Jesus Cristo nos disse, que os Anjos se in
teressam por nós: uHaverá júbilo entre os Anjos de Deus
por um pecador que faz penitência» (Lc. 15, 10).
Noutro lugar diz: «Vede não desprezeis algum des'
tes pequeninos; porque eu vos declaro que os seus A njos nos Céus incessantemente estão vendo a face de meu
Pai que está nos Céus» (Mt. 18, 10). Isto é: intercedem
por eles.
Pois se os Anjos intercedem por nós, certamente, com
mais razão os Santos devem ter esse poder e esse privi
légio, pois nos estão unidos por vínculos de ordem na
tural e sobrenatural: a mesma natureza humana e a mes
ma graça divina, fundamento da comunicação dos santos.
Os Santos Padres ensinaram unânimemente esta
mesma doutrina.
Santo Hilário (366) escreveu: «Aos que fizerem o
que estiver em sua mão, para permanecer fiéis, não lhes
faltará, nem a guarda dos Anjos, nem a protecção dos
Santos» (In Ps. 124).
E S. Cirilo de Jerusalém (315-386): «Comemoramos
os que adormeceram no Senhor antes de nós: Patriar
cas, (Profetas, Apóstolos e Mártires; para que Deus, por
sua intercessão e orações, se digne receber as nossas
(Myst. 5, 9).
S. João Crisóstomo (344-407): «Quando vires que
Deus te castiga, não te passes para os seus inimigos...;
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mas recorre antes aos seus amigos: os Mártires, os Santos,
os que durante a vida Lhe agradaram, e que têm agora
grande poder» (Orat.f 8, A dv. Jus. 6).
Os católicos creem firmemente, que Jesus Cristo é
o único Mediador (1 Tim. 2, 5); e o Concilio de Trento
acentua, como vimos, esta verdadeira doutrina, ao pro
por o ensino católico sobre a invocação dos Santos.
Os católicos creem, que Jesus Cristo foi o único que
nos remiu e salvou, com a Sua Morte de Cruz; que coi
Ele que nos reconciliou com Deus; que é Eie que nos
torna participantes de Sua graça na vida presente e nos
fará participantes de Sua glória na futura; que somente
por Ele e pelos méritos de Sua Paixão e Morte podem os
homens receber os dons divinos.
Portanto, todas as nossas orações, as orações da San
tíssima Virgem, e dos Anjos, e dos Santos, Gram a sua
eficácia dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor.
O que fazem Maria Santíssima, os Anjos e os Santos
é simplesmente unir as suas orações às nossas, toman
do-as incomparavelmente mais agradáveis a Deus e por
isso mesmo incomparavelmente mais poderosas, para ob
ter do Pai celeste as graças que Lhe pedimos pelos mé
ritos do nosso único Mediador, Jesus Cristo, Seu Filho
unigénito, e intercessão, empenho, dos seus Amigos:
Maria, Sua e nossa Mãe, os Anjos e os Santos.

Por que adoram os católicos as imagens e se
encomendam a elas? Não proibiu Deus faxer e gra
var imagens? (ixod., 20, 5) Não foi por o segun
do mandamento proibir as imagens que os católi
cos o suprimiram? Por que dividem os Mandamen
tos de diferente maneira?
Os católicos não ^adoram» as imagens, nem se
comendam a elas,
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O Concilio de Trento diz:
«As imagens de Cristo e da Virgem, Mãe de Deus,
e dos Santos, devem ser guardadas nas igrejas, onde se
Lhes deve prestar a devida honra e veneração; não por
crer que haja nelas «Divindade» ou «virtude alguma»,
a quem queiramos adorar ou pedir favores, imitando os
antigos gentios, que punham toda a sua confiança em
seus ídolos; mas porque as honras que Lhes prestamos
as referimos aos protótipos que elas representam; de sorte
que, quando beijamos uma imagem, ou nos descobrimos,
ou prostramos, diante dela, adoramos Jesus Cristo e ve'
neramos os Santos por elas representados» (Sess. 25).
O Concilio Tridentino não fez mais que repetir
o que já tinha sido declarado pelo II Concilio de N i'
ceia, em 787, ao condenar os Tconoclastas orientais, que
ensinavam que a «reverência prestada às imagens era
obra do demônio e uma nova forma de idolatria».
Quanto ao texto do Êxodo, respondemos que a proi'
bição de Deus aos judeus de fazer imagens e de lhes
prestar culto não atinge os cristãos, porque a Lei judaica
positiva foi abrogada pelo Evangelho (Rm. 8, 1-2; Gal.
3

, 23' 25).

Não há, certamente, maldade intrínseca em escul'
turar ou pintar imagens.
A Lei eterna jamais pode ser abrogada; e assim será sempre pecaminoso «adorá-las e servi-las».
Sabemos que os judeus não entenderam o referido
mandamento como proibição absoluta de fazer imagens,
pois admitiram bom número delas no Templo de Jeru
salém.
Havia lá, por exemplo: «a serpente de bronze, que
rubins de oiro, grinaldas de flores, frutos, árvores, leões»,
etc. (Núm. 21, 9; Êxod. 25, 13 ; Ezeq. 1, 5; 10, 20; 3
Reis, 6, 18, 23; 7, 36; Núm. 8, 4).
Leia o meu arguente a decoração interior do Templo.
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O s ju d e u s , d e p o is d a d is p e r s ã o , n ã o o b s ta n te o seu
ó d i o à id o la t r ia , d e c o r a r a m
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cei sacrifícios» ( 4 R e i s , 1 7 , 3 5 - 3 6 ) .
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latria»; no Nono, os pecados de luxúria; e no Décimo,
os pecados de avareza.
...
A divisão protestante faz da proibição do adultério
e do roubo um só Mandamento; e da proibição do «falso
culto» e da «idolatria», dois Mandamentos.
Esta divisão é baseada em Filo, Josefo e Orígenes.
O iconoclasmo dos Reformadores em Inglaterra e no
Continente era inspirado principalmente pela avareza,
pois os mosteiros e igrejas católicas estavam repletos de
ricos e preciosos tesouros de arte, que os Luteranos e os
Tudores confiscaram, sem o mínimo escrúpulo.
Lutero odiava a «veneração das imagens»; baseado
na falsa idéia de que o povo as erigia para ganhar méritos diante de Deus com suas boas obras, que ele abominava.
Demais, propôs-se minar a influência da Igreja no
povo, atacando-a neste ponto, que lhe pareceu vital.
Ele nunca compreendeu o caracter profundamente
moral e religioso da «veneração das imagens», nem sua
«influência consoladora», bem manifesta nas «peregrina
ções» do seu tempo (Grisar: Luther 5, 207-1224.

Não é uma superstição venerar as relíquias dos
Santos? Que eficácia podem ter os ossos ou objectos do uso de homens ou mulheres já falecidos?
O Concilio de Trento declara que «os fiéis devem
venerar os santos Corpos dos santos Mártires e de outros
que agora vivem com Cristo, — os quais Corpos foram
membros de Cristo e templos do Espírito Santo — , e
que por Ele serão ressuscitados para a vida eterna e glorificados; porque por estes Corpos concede Deus muitos
benefícios aos homens, devem inteiramente condenar-se
aqueles que afirmam que esta veneração e honra não é
evida às relíquias dos Santos, ou que os fiéis inútil
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mente honram estes e outros sagrados monumentos, e
que em vão visitam os lugares dedicados à memória dos
Santos, com o fim de obter deles algum favor" (Sess, 25).
A Igreja Católica nunca ensinou que as relíquias
dos Santos tenham em si mesmas alguma virtude má
gica ou eficácia curativa. Somente diz, seguindo a Bíblia,
que Deus se tem servido delas para operar milagres.
Lemos no Antigo Testamento a veneração em que
os judeus tinham os ossos de José (Êxod. 13, 19; Jos.
24, 32) e os do Profeta Eliseu, que ressuscitaram um
morto (4 Reis, 13, 21. Cfr. Ecles. 48, 12).
No Novo Testamento vemos a Hemorroíssa curada
simplesmente por ter tocado nos vestidos do Senhor (Mí.
9, 2 0 -2 1); que a sombra de S. Pedro expulsava os espí
ritos imundos e curava todos os enfermos (Act. 5, 15-16);
e milagres semelhantes operava o Senhor pelos - lenços e
aventais, que tinham tocado no corpo de 5. Paulo ■ (Act.
19, 12 ).
A veneração das «relíquias dos Santos começou,
pelo menos, no século II.
Depois de S. Policarpo ter sido queimado na fo
gueira, os seus discípulos «recolheram os seus ossos, mais
valiosos que pedras preciosas e de quilates mais subiaos
que os do mais acrisolado oiro, e colocaram-nos num ca
gar apropriado, onde o Senhor permite nos juntemos
com alegrií e gozo, para celebrar o aniversário do seu
martírio» (M art. Poly);
Muitos Santos Padres, ao mesmo tempo que anatematizavam a «idolatria", exalçavam o «culto das re 1
quias», entre eles: S. Agostinho, S. Ambrósio, S. lerommo, S. Gregório Niceno. S. Gregório Nazianzeno e o.
João Crisóstomo.
São Jerónimo escreve: «Nós não prestamos cult
não adoramos; nós não nos inclinamos ian eveneramos
turas, mas somente diante do Criador;
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as relíquias dos Mártires, para melhor adorar Aquele por
Quem os Mártires morreram» (Ad Riparium, 9).
Com o mesmo espirito com que a mãe guarda e
beija a trança de cabelo de sua filhinha defunta, os nor
te-americanos, a espada de Jorge Washington; os espa
nhóis, a de Carlos V ; e os hispano-americanos, a de San
Martin e Bolivar; assim o povo católico guarda e venera
o que pertenceu aos Santos de Deus*
A Igreja Católica nunca declarou que esta ou aquela
relíquia particular é autêntica; vela, sim, cuidadosamente
para que se não preste culto público a nenhuma ((relí
quia» cuja autenticidade não esteja razoavelmente de
monstrada.
Demais, não importa muito que a ((relíquia» não se
ja* em verdade ((autêntica», visto a reverência não ser
prestada à ((relíquia material», mas ao ((Santo» a que se
atribui.
Depois da ((Guerra Européia», as nações levantaram
monumentos ao ((Soldado desconhecido», para fomentar
o espírito de patriotismo.
Talvez os ossos que ali honram tenham sido de um
soldado cobarde ou de um biltre.
Mas as nações não honram um soldado particular;
honram todos os soldados que morreram pela pátria.

Que provas históricas há de que a Cruz desco
berta por Santa Helena foi a mesma em que mor
reu o Salvador? Não dariam as relíquias existen
tes do Santo Lenho, pelo menos, para 300 cruzes
como Aquela em que Jesus Cristo morreu?
Não há certeza histórica de que foi Santa Helena
que descobriu a «Vera-Cruz»; que foi, porém, encontrada
em 327, é um facto atestado por muitos escritores desse
mesmo período histórico.
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S. Cirilo de lenuaiém dK ™
(C j.
4 , 1 0 ; 10 , 1 9 ! 1 3 , 4 ), qoe em 34 7 esteve no dt» gude
fora encontrada, e uma mscnção descoberta em T na» 4,
Mauritânia fala da "madeira da cruz» (M A m te , £
cole de Rome, 10, 4 4 1 )
É
do

verd ad e

« Sa n to

que Eusébio menciona o descobmnouo

S e p u lc r o »

(N o Sim. 87 ,

13 )

e ^
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Cruz».

d e s c o b r im e n to d a « S a n ta

Mas na sua «Vida de Constantmo* (3. 307 insere
uma carta do Imperador a Macáno. Bispo de Jerusalém,
em que parece referi r-se-lhe.
De certeza, referem-se ao facto outras escritores do
século IV , entre eles: S. Paulino de Nola. Santo Arabrósio, S. ]oão Crisóstomo, Sulpíoo Severa. Sócrates e Sozomeno.
C o n s ta n tin o

e rig iu
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s ít io d o « S e p u l c r o » d e N o s s o S e n h o r , e 0 $ O n e n t a a ce le
b ravam

a

fe s ta d a d e d ic a ç ã o a

1 3 d e S e te m b ro .

O «Lenho da Vera-Cruz» era púbhcameiut venera
do em Jerusalém. Cortaram-se fragmentos dele e a de
voção encarregou-se de os espalhar por todo o mundo.
S. Paulino de Nola (353-431) mandou ama reliqua
ao seu amigo Sulpício Severo, recomendando-lhe que a
conservasse, para que Lhe servisse de protecção nesta
vida e de penhor de glóna na futura {Efnst- 3 1 )*
R o h a u lt d e
c o n s c ie n c io s o

F le u ry , em

e stu d o

das

1 8 7 0 . d e p o is d e d iligen te e
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44.
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Q ue p roveito podem os católicos
fogrin ações? N ão está Deus em toda * P*
tão para honrar os Santos, é necessário
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-mundo, a visitar os seus santuários? Não vem es
ta prática do conceito pagão de que os deuses só
têm poder em certos lugares, como se lê no Livro
dos Reis? (3 Reis, 20 , 2 3 )

As peregrinações parecem obedecer a uma necessidade do coração humano, pois encontramos em todos os
povos e em todas as idades o costume de visitar os supostos lugares do nascimento ou morte de algum deus,
ou em que operou milagres ou fez outras maravilhas.
Assim, os Egípcios iam a Tebas consultar o oráculo
de Amon; os Gregos, a Delfos consultar o de Apoio, ou
então ao templo de Asclépio, onde esperavam ser cura
dos enquanto dormiam e sonhavam.
O budista vai a Benares; o maometano, a Meca.
Muito bem sabem os católicos, que Deus está em
toda a parte, e que em toda a parte Lhe podem orar.
«As portas do Céu, diz S. Jerónimo, estão tão abertas
para os cidadãos de Jerusalém, como para os da Bretanha».
Mas como Jesus Cristo se dignou nascer, viver e
morrer na Palestina, os cristãos de todo o mundo tive
ram sempre especial devoção em vir visitar os Lugares
santificados por sua divina presença, que por isso mesmo
se chamam «Lugares Santos».
Este mesmo espírito de devoção os leva a visitar
outros santuários da Virgem, dos Mártires e dos Santos,
associados com certas cidades, como: Roma, Loreto, S.
Tiago de Compostela, Lurdes, Fátima, e mil outros.
É certo que Deus se tem dignado conceder muitos
benefícios temporais e espirituais ao seu povo nestes
santuários.
em geral, as peregrinações afervoram o espírito
cristão; incitam à dor e arrependimento dos pecados; e
dão ensejo a muitas conversões, confissões e comunhões.
Sabemos, pela Bíblia, que Elcana e Ana iam todos
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os anos orar a Silo (1 Reis, 1, 3 ) ; e que o mesmo Senhor tomava parte nas peregrinações que os judeus fa
ziam anualmente a Jerusalém (Lc. 2, 4 1) .
As ilustres discípulas de S. Jerónimo, Paula e Eustóquio, escreveram de Jerusalém a Marcela, que vivia em
Roma, convidando-a a que, à imitação de tantos outros
cristãos, fosse visitar os «Lugares Santos».
S. João Crisóstomo louva a piedade dos cristãos «que
visitavam os lugares em que tinham vivido os Santos»
(In Phil.) e afirmava que, se não foram as suas muitas
ocupações, iria a Roma visitar o cárcere em que tinha es
tado preso S. Paulo (In Eph. Hom. 8).
Santo Agostinho fala dos milagres operados nos san
tuários de S. Gervásio e Protásio (Epist. 87).
As peregrinações, além de afervorarem o povo, pro
duziram outros efeitos dignos de menção: contribuíram
para a fundação de muitas cidades, na idade-média; pa- .
ra a construção de muitas vias de comunicação impor
tantes; fomentaram as relações sociais entre os povos;
deram ocasião a que se ampliassem os conhecimentos geo
gráficos das terras; a que se fundassem Ordens Religiosas,
como os «Cavaleiros de S. João» e os «Cavaleiros Templários»; e a que se libertasse a Europa do Maometismo,
por meio dos Cruzados.
Como todas as coisas deste mundo, deram também
ocasião a abusos, que foram energicamente condenados
por S. Gregório Nazianzeno no século IV (Epist. 2), e
por Erasmo no século X V I.
Mas os dois escritores distinguem claramente cs
hons do maus efeitos,
Erasmo, tantas vezes citado como contrário a pere
grinações, escreve:
«Se alguém, de sua livre vontade e por motivo pie
doso, quisesse ir a alguma peregrinação, eu não o dissuadiria disso» (Colloqutes 35).
33

LVI

SEGUNDO E TER CEIR O M A N D A M E N TO .
JU R A M EN TO . DESCANSO D O M IN IC A L
Não proibiram Jesus Cristo (Mt. 5, 3 3 - 3 7 ) e S.
Tiago o juramento, sob qualquer forma?

Os Cátaros na idade-média e modernamente os Quáqueros interpretaram literalmente as palavras de Cristo;
mas a sua interpretação literal é contrária à divina Tra
dição da Igreja e à prática seguida desde o princípio.
Jesus Cristo, ao aconselhar seus discípulos que «por
nada jurassem», quis recomendar-lhes que fossem tão
verdadeiros e sinceros, que todo o juramento, para con
firmar suas palavras, se tornasse desnecessário.
Ele próprio, solene, oficial e adjuramentadamente intçtrògado pelo Sumo Sacerdote Caifás, perante o Sinédrio, se era o Filho de Deus, respondeu que sim (Mt. 26,

63).

S. Paulo chamou muitas vezes Deus em testemunho
do que dizia (Rm. 1, 9; 2 Cor. 1, 25; 1 1 , 3 1 ; Fil. 1, 8;
Gal. 1, 20) e declarou que «0 juramento é a maior se
gurança para os homens terminarem as suas contendas»
(Hebr. 6, 16).
S. Jerónimo, citando Jeremias (Jerem. 4, 2), diz
que, para que o juramento seja legal, deve ser: ver
dadeiro, justo e necessário.
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O perjúrio é, por sua mesma natureza, pecado gra
ve: além de ser contrário ao preceito divino (Lev. 19,
12), implica desespero de Deus (S. Tom.: Sum 2 a q
98, a. 3).
Os Estados (Kenny— Webb: Outhnes of Cnmmal
Law, 280) e a Igreja (Cân. 1743, 1757, 2323) punem-no
severamente, porque mina a verdade e confiança públicas.
Os Cátaros medievais, que condenavam o juramento
sob todas as ^uas formas, eram naturalmente olhados co
mo inimigos do Estado e da Igreja, porque a sociedade
feudal repousava inteiramente sobre o juramento de fi
delidade (Vacandard: The Inquisition, 56).

Porquê e quando foi o Sábado substituído peto
Domingo? Tem o Papa poder para fazer semelhan
te mudança? (Dan. 7, 25) Por que estão os católi
cos obrigados a ouvir 'Missa todos os Domingos,
sob pena de condenação eterna? Por que violam os
católicos o Sábado, e se divertem tanto ao Do
mingo? Não guardam muitos o Sábado como santo?
Crêem os católicos que, indo à Missa ao Domingo,
depois podem fazer o que lhes aprouver?
O Terceiro Mandamento da Lei Antiga: Tembra-ie
de santificar o dia de Sábado» (Êxod. 20. 8). constava
de duas partes: uma «moral», imposta pela lei natural,
que obriga todos os homens a consagrar algum tempo ex
clusivamente ao culto de Deus; outra, «cerimonial», que
determinava o tempo e o modo como se devia observar.
É verdade que a Igreja não jxide abrogar a íei na
tural; mas os Apóstolos, como Mestres infalíveis da Igre
ja de Cristo, podiam mudar, e mudaram, o tempo, o mo
tivo e o modo de prestar a Deus o culto prescrito pela lei
natural: substituíram o Sábado, sétimo dia da semana,
pelo primeiro, o Domingo, em memória da Ressurrei-
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ção de Cristo, em vez da criação do mundo (Êxod. 20,
n ).
— Era um novo mundo que surgia, e bem mais belo:
o mundo da graça (P, R.).
Mitigaram, em grande parte, a severidade das leis
judaicas, abolindo, por exemplo, a pena de morte (Êxod.
31, 15) e certas proibições (Êxod. 35, 3).
«A princípio, a observância do Domingo não foi
mais que um complemento do Sábado; mas à proporção
que se foi acentuando a separação entre a Igreja e a S i'
nagoga, o Sábado foi perdendo a sua importância, até
que caiu em desuso (Duchesne: Christian Worship, 47).
O primeiro dia da Semana era já denominado «Dia
do Senhor» por S. Paulo (Act. 20, 7; 1 Cor. 16, 2) e
S. João (Apc. 1, 10) e «Domingo» por S. Justino Már
tir, em 165, na sua primeira Apologia (S. Just. 1 Apol.
65) v
Santo Inácio (A d Magnes, 9), que escreveu em 107,
e a «Epístola de Barnabé» (96, c. 15 ) dizem que no Do
mingo se comemorava a Ressurreição de Jesus Cristo.
A Igreja Católica manda a seus filhos que santifiquem o Domingo, ouvindo Missa e abstendo-se de todo
o trabalho servil.
A. assistência à Missa é já mencionada por S. Paulo
(Act. 20, 7) e pela «Doutrina dos Doze Apóstolos», es
crita no fim do século I.
Nela se lê: «Reuni-vos no dia do Senhor e parti o
pão» (comungai).
Oferecei a Eucaristia depois de confessados os vossos
pecados, para que o vosso sacrifício seja puro» (c. 14 ).
S. Justino Mártir ( i 65( descreve a Missa do Domin
go, com suas orações, homilia e leitura do Antigo e No
vo Testamento (ApoL 65).
A Igreja manda a seus filhos ouvir Missa ao Dommgo sob pecado grave, porque considera a recusa deli-
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berada como um insulto a Jesus Cristo, real e objectivamente sobre os nossos altares, Sacerdote e Vítima do
Sacrifício da Missa, prolongamento da obra redentora do
Calvário, mediante o qual continua a aplacar a justiça
divina, a implorar e a obter perdão e misericórdia para
todos nós, pobres pecadores,
Que diriamos do Filho casado que morasse perto de
sua carinhosa mãe, e a não visitasse ao menos uma vez
por semana?
Jesus Cristo vive na Eucaristia, vizinho da nossa
porta; ama-nos com infinito amor, e exige que O ame
mos sobre todas as coisas,
Ainda que os católicos não fossem obrigados por lei
a visitar Jesus Cristo uma vez por semana, deviam ter
por altíssimo privilegio poder fazê-lo,*partidpando assim
do seu infinito Sacrifício.
O fervor dos primitivos cristãos tomava desneces
sária a lei obrigatória.
Foi assim até o ano 300, em que encontramos um
«decreto» do Concilio de El vira, Espanha, expedido nos
termos seguintes: «Se alguém permanecer na cidade três
Domingos sem ir à Igreja, seja privado da Comunhão
durante algum tempo» (Decret. 2 1).
A obrigação de ouvir Missa cessa por motivo grave.
A Igreja dispensa os doentes, os convalescentes, os
que cuidam dos doentes, os soldados e os servos ocupa
dos em serviços inadiáveis, as mães que não podem aban
donar as crianças, os que vivem longe da igreja, etc.
Todo o motivo grave na ocasião das Missas.
Quem primeiro mencionou a abstenção do trabalho
servil foi Tertuliano (160-240), que fala em «diferir os
nossos negócios do Dia do Senhor, não dando lugar nele
ao demônio» (De Orat. 23).
O descanso do Dommgo corresponde a uma rea ne"
cessidade da natureza humana, como o prova o acto e
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ter persistido através das idades e a vã tentativa da Re
volução Francesa de substituir o dia sétimo pelo décimo.
A Igreja proíbe todo o trabalho servil ao Domingo e
Dias festivos.
Por trabalho servil deve entender-se o trabalho duro
que hoje todos, mais ou menos, fazemos, e que outrora
só faziam os escravos.
O fim desta lei é deixar todos os homens livres,
especialmente os pobres, para poderem assistir à Missa
e aproximar-se dos Sacramentos.
A Igreja nunca proibiu a honesta recreação ao Do
mingo, contanto que se oiça Missa.
O ultra-sabatismo que proíbe os jogos ao Domingo
tem a sua tradição humana: nasceu em Genebra, no tem
po de Calvino, e tem sido perpetuada nos Estados Uni
dos pelos Puritanos.
A Igreja Católica é Mãe, e Mãe mais humana, que
os Reformadores.
Deles disse Jesus Cristo: «Condutores cegos, que
coais um mosquito, e engulis um camelo» (Mt. 23, 24).
A reacção contra as aludidas leis insensatas e «tradi
ções dos homens» é actualmente, em grande parte, feita
pelos Unitários na Nova Inglaterra (Richards: A Loyal

Life)-
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LVII

QUARTO MANDAMENTO. A IGREJA E A
QUESTÃO SOCIAL. SALÁRIO FAMILIAR
GREVES. O COMUNISMO NA IGREJA
PRIMITIVA. A SOBERANIA POPULAR.
A PROPRIEDADE PRIVADA
A questão social não é uma questão meramen
te econômica, com que a Igreja nada tem?
Não: a questão social não é uma questão meramence
econômica.
Leão XIII declara na sua Encíclica uDemocracia
Cristã»:
«A questão social é antes de tudo uma questão mo
ral e religiosa, e por isso deve ser resolvida em conformi
dade com a lei moral e segundo os ditames da religião
A Igreja Católica condena igualmente aqueles que
defendem que a ela só pertence a solução dos problemas
econômicos (Rev. R. }. Campbell: Christianity and the
Social Order) e aqueles que sustentam que ela nada tem
com eles, com o que respeita à vida presente: mas exclu
sivamente com o que respeita à vida futura (James C.
Morrison: The Service of Man).
É inteiramente verdade que Jesus Cristo durante a
sua vida mortal não denunciou os males sociais de então,
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como a escravatura, nem se meteu a político, nem a refor
mador social, mas legou-nos princípios de justiça e cari
dade capazes de reformar socialmente o mundo, se fos
sem bem compreendidos e convenientemente aplicados.
Sua Divina Missão era supereminentemente espiritual
e por isso insistiu no supremo valor individual da alma
(Mt. 16, 26); no dever primário de amar a Deus e o pró
ximo (Mt. 12, 30 -31); no amor da vida divina da graça,
que nos ganharia com a Sua Morte sobre a Cruz.
Mas sabia muito bem que a última solução da ques
tão social dependia do universal reconhecimento da mo
ral e religião que veio trazer ao mundo.
A Igreja tem, à semelhança do seu Divino Funda
dor, uma missão preeminentemente espiritual: salvar os
homens, dando-lhes a vida divina, a graça de Jesus Cristo.
Por isso não está ligada a «forma alguma particular
de governo», nem a «nenhuma teoria especial de reforma
econômica e social».
Somente, em força dos seus princípios, opõe-se ro
«Socialismo», que se identifica a si mesmo com os pro
pósitos e métodos do materialismo e decreta a abolição
da propriedade privada; como se opõe ao «Individualis
mo», que não tem coração; que exalta excessivamente os
interesses privados e cerra os ouvidos às reclamações da
«justiça social» e da «caridade».

Qual é a teoria católica acerca do chamado
«salário familiar»? Não são os operários e os pa
trões livres no ajuste do trabalho? Um contrato li
vre não é um contrato justo?
Leão XIII já respondeu a esta questão na sua Encíclica «Rerum Novarum» de 15 de Maio de 1891.
O raciocínio do meu arguente é falacioso: mantém
que somente se dá injustiça, quando o patrão se recusa a
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pagar o que prometeu e o operáno a fazer o servko que
combinou,
M
Se o trabalho fosse meramente pessoal, o operário
podia aceitar; mas ele não é só pessoal, é também necessário, porque sem ele não pode viver (Gén. 3, 19), não
sendo por isso o homem livre em o aceitar ou rejeitar.
(Portanto, o contrato livremente feito, mas debaixo
de pressão econômica, não é «livre» nem ajusto».
Um caminhante é surpreendido em sua viagem por
um revólver que se levanta diante dele e por uma voz
que lhe grita: «A bolsa, ou a vida!»
Entrega a bolsa. É livre?
Façam embora, diz Leão XIII, patrão e operáno os
contratos que lhes aprouver; combinem inclusivamente a
quantia do salário; lembrem-se, porém, de que acima de
sua livre vontade está uma lei de justiça natural, mais al
ta e mais antiga, que dita: o salário deve ser suficiente
para assegurar a subsistência do operário sóbrio e hon
rado.
Se o operário, constrangido pela necessidade ou pelo
receio de um mal maior, aceita condições duras inevitá
veis, salário miserável, salário de fome, é vítima de vio
lência e de injustiça.
'Deve ter-se ainda presente, que o operário, geral
mente, é casado, e portanto tem esposa e filhos a susten
tar; e, além disso, necessita de ir reservando alguma coisa
para as naturais e urgentes ocorrências da vida, e vida de
família...
Defraudar os trabalhadores do seu justo salário, diz
a Bíblia, é pecado que clama vingança aos Céus. «Os seiis
gritos, — escreve S. Tiago —♦ subiram até aos ouvidos do
Senhor dos exércitos» (Tiago, 5, 4).
„
Os males de ordem social resultantes da insuficiên
cia do salário foram discutidos na «Industrial Demoiracy »
de Webb, 2.
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São legais as greves dos operários? Condena a
Igreja as «greves simpáticas» ou gerais?
A greve é uma cessação organizada do trabalho, por
parte de um número de operários, para compelir o patrão
a satisfazer as suas reclamações.
É «injusta», quando é arbitrária (Ryan: The Church
and Socialism, 116 ), ou quando os operários, cada um de
per si ou em grupos, não são de própria iniciativa livres
em trabalhar ou não trabalhar (Cronin: The Science of
Ethics, 2., 357).
É «moralmente justificada», havendo causa justa e
proporcionada, contanto que se não use de violência física contra os que não aderem ou a quebrarem.
Entre as causas quê justificam a greve, podem men.
cionar-se: miséria de salários, horas excessivas de traba
lho, insalubridade de condições de trabalho, reconhecí'
mento de «União», e outras semelhantes.
Têm direito a apelar para a greve, não só para que
se lhes pague o «salário mínimo» que é de justiça, mas
também para que se lhes dê um «salário decente», se
gundo as circunstâncias.
Mas a causa da greve deve ser proporcionada à gra
vidade dos seus efeitos (McLean: The Morality of the
Strike, 77).
A greve é uma guerra industrial; e como a guerra
entre as nações nunca se deve declarar sem a esperança
de vitória e de que os resultados positivos compensarão
bem as perdas e danos sofridos.
O direito natural à greve cessa, porém, se os operá
rios fizeram «livres e justos contratos» com os seus pa
trões.
«A religião e o bem comum da Sociedade exigem
que tais contratos se cumpram inviolàvelmente» (Leão
XIII: ((Rerutn novarum»).
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Sucede, porém, muitas vezes que estes contratos ces
sam, ou porque os patrões não cumprem o que promete
ram, ou porque os mesmos contratos contêm algumas
cláusulas injustas, que os invalidam.
A «greve geral», cujo fim é directa e abertamente
acabar com o ((capitalismo», o seu sistema, «í imoral em
seus fins e em seus meios».
Os operários não têm direito algum a privar os do
nos de suas propriedades, nem a inutilizá-las e destruí-las.
A ((greve simpática» é aquela em que os operários
suspendem o trabalho em certa indústria, como protesto
contra a forma injusta como alguns de seus camaradas são
tratados.
Esta «greve» não é em si mesma ilegal.
Mas se é geral, dificilmente se pode justificar, em
razão das gravíssimas consequências e incalculáveis danos
que acarreta à Sociedade.
Demais, sucede não raro quebrarem contratos equitativamente feitos.
Depois, para se justificarem perante os camaradas e
o público e obterem a sua comiseração, começarem a quei
xar-se da sem-razão e injustiça com que são tratados.
E usualmente vai-se para a greve sem examinar pri
meiro bem a justiça ou injustiça do caso.
Os operários grevistas simplesmente porque os seus
camaradas o são, obedecem a um princípio essencialmente
absurdo.

Não foram Jesus Cristo e os primitivos cristãos
de Jerusalém comunistas? Não negaram o direito
da propriedade privada alguns Santos Padres do séculto IV : S. João Crisóstomo, S. Basílio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e S. Jerónimo?
Não: não foram comunistas, não obstante os socia
listas muitas vezes o terem afirmado (Bebel: Die Frau).
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Jesus nunca condenou a «propriedade privada» como
injusta.
Insistiu, sim, sobre os perigos a que estão expostos
os ricos (Mt. 19, 24) e descreveu numa parábola um ri
co, de coração insensível, a arder no inferno (Lc. 16, 22).
Admitiu a possibilidade de o rico obter o Reino dos
Céus.
Se Jesus Cristo tivesse por injusta a propriedade pri
vada, não teria aconselhado o mancebo rico a vender tu
do o que tinha (Mt. 19, 2 1) , nem se contentaria com què
Zaqueu desse somente metade de seus bens aos pobres
(Lc. 19, 8).
Não só não condenou a propriedade privada, mas ;nsistiu na sua distribuição em esmolas e obras de caridade,
com uma das condições de alcançar o Reino dos Céus (Mt.
25. 35' 3^).
O «comunismo» dos cristãos de Jerusalém (Act. 2,
44-45) era semelhante à vida comum das nossas comuni
dades religiosas; mas de nenhum modo implicava a nega
ção da propriedade privada.
Além disso, era uma convenção puramente voluntá
ria, como se deduz das palavras de S. Pedro a Ananias:
«Porventura não te era livre ficar com ele, e ainda depois
de vendido, não era teu o preço?» (Act. 5, 4).
O Dr. John A. Ryan refutou habilmente a acusação
dos socialistas e comunistas aos Santos Padres.
Prova concludentemente que nenhum deles negou
explícita nem implicitamente o direito da propriedade
privada.
Denunciaram alguns ricos do seu tempo, por terem
adquirido as suas riquezas injustamente, e insistiram so
bre o dever cristão de dar o supérfluo de seus bens aos
pobres; e eles próprios retiveram para si de seus bens o
que o seu estado reclamava, como S. Basílio e Santo Ambrósio, e S. Jerónimo não hesitou em afirmar «que as ri'
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a T v * n lA ã ° r ^ 51 meSJmaS um obstácuk) à aquisição
do Reino dos Ceus, quando se usa bem delas;. (Alleeed
Socudism of the Church Fathers. Cfr. O Comunismo. H,stona, Ideologia e Crítica, — pelo P. J. Rdim. 1/' voL, oe
657-666).
F6‘

'Não devemos a Democracia moderna à Refor
ma, que pôs termo à ideia medieval do direito di
vino dos Reis?
Não: a Reforma, tanto na Inglaterra como no Conti
nente Europeu, baseou a autoridade dos Tudores e dos
Príncipes Alemães sobre o direito divino, para melhor
combater a autoridade divina do Papa (Lord Acton: The
History of Freedom; Figgis: Gerson to Grotius).
Gierke diz positivamente: «A autoridade política e
o poder absoluto de direito divino era inteiramente es
tranho à idade-média» (Political Theones of the Mtddle
Ages, 38).
O Cardeal Belarmino (1542-1621) grande teólogo
jesuíta do século X VI, hoje S. Belarmino, Doutor da Igre
ja, defendeu a Soberania popular contra a teoria do direi
to divino do absolutista Tiago I de Inglaterra.
Nem a lei natural, nem a divina, — sustenta ele —,
que criou o poder político em geral (Prov. 8, 15-16; Dan.
4, 22; 2, 37; Rm. 13, 1-2), o confere directamente a um
indivíduo ou rei, mas à multidão ou povo, considerado
como unidade política.
«O direito de governar não está vinculado a nenhu
ma forma especial de governo (Leão XIII: <\Immortale
Dei); mas é determinado pelo consentimento do povo,
ou pela lei das nações.
«Depende do consentimento da multidão colocar a
sua frente um rei, cônsul ou outro magistrado; e se ou
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ver causa legítima, a multidão pode mudar a forma de
governo de aristocrática em democrática».
Leão XIII termina, citando Santo Tomás: «Os domínios e principados humanos não são de direito divino,
mas humano» (2 !2.a<, Q. 10, a. 10; Q. 12, a. 2).
Soares, outro teólogo eminente da Companhia de
Jesus e do mesmo período histórico, sustenta igualmente
que a autoridade vem de Deus ao povo e do povo ao
governante, e denuncia a teoria do direito divino de
Tiago I «como novidade doutrinai e peregrina, inventa
da para exagerar o poder civil e apoucar o poder espi
ritual».
Mr. Gaillard Hunt da «Livraria Congressional» (Ca*
thaloci Historical Review, October, 19 17 ) declara que
provavelmente a origem imediata da parte da «Declara
ção da Virgínia» e da «Declaração da Independência»,
que proclama a igualdade dos homens e a soberania pe
lo consentimento do povo, deve ter sido a teoria política
<Io Cardeal Belarmino.
Vê as coisas mesmamente o sociólogo irlandês O’
Rahilly, que escreve: «A Declaração da Independência» é
uma cópia perfeita da opinião católica...
É historicamente evidentíssimo que foi aos grandes
jesuítas antagonistas de Tiago I, Belarmino e Soares, que
na Inglaterra e na América primàriamente se deve a con
cepção do governo democrático.
Não houve um só escritor democrático inglês entre
a Reforma e Soares.
No século X V II surgiu uma reacção contra as des
póticas teoria e prática protestantes por direito divino, f
tomou-se a admitir, em parte, a abandonada ideia me■ dieva dos direitos naturais, a soberania popular e as liber
dades municipais e corporativas.
É manifesto que o século X X não fez mais que
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adoptar estas velhas idéias políticas» (S. March. 1918;
March, 1919)*

Não foi o Cardeal Befarmino, com a sua teoria
ia
«soberania popular», responsável pela Revolu
ção Francesa, como Rousseau, com o seu «Contra
to Social»? A «rebelião» é alguma vez «legítima»?
Não: a Revolução Francesa foi inspirada pelo ideal
político de Rousseau, e mais directamente pela tirania, ex
travagância e despotismo de Luís X IV e de Luís X V ,
Há uma diferença fundamental entre a teoria de Belarmino e a teoria de Rousseau: Belarmino defende que
o poder político é natural e de instituição divma. neces
sário ao bem da Sociedade; Rousseau, que é uma sim
ples conveniência humana e que só existe por mera con
venção dos homens.
Belarmino deriva o poder imediatamente do povo,
como um todo, e mediatamente de Deus; Rousseau fun
damenta-o exclusivamente no contrato feito entre os go
vernados e os governantes.
Belarmino declara, que todos são obrigados a obe
decer à legítima autoridade; Rousseau declara, que ^ca
da um está unido a todos, mas só obedece a si mesma c
permanece tão livre como dantes.
Conclusão, portanto: Rousseau possibilitou a Revo
lução Francesa; Belarmino, a moderna Democracia.
■ Os moralistas católicos, diferentemente dos teoristas
do direito divino, declaram que a «rebelião é legítimav>
quando o povo é oprimido por longa e intolerável tira
nia; quando os meios legais e pacíficos de reforma se
tornam inúteis; quando há esperança de que a revolta
melhore as coisas; e quando seja aprovada pila maior e
melhor parte do povo.
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A Igreja Católica, defendendo o direito de pro
priedade, não se coloca ao lado dos ricos contra os
pobres? Por que se opõe a Igreja Católica ao So
cialismo? Não é ele o mais esperançoso remédio
contra os males do nosso sistema industrial mo
derno?
A Igreja Católica condena o Socialismo, não porque
simpatize mais com os ricos, do que com os pobres; mas
porque lhe cumpre defender o direito de propriedade privada, — quer ela pertença a ricos, quer a pobres — , que
o Socialismo nega.
O Papa Leão XIII declarou nas suas Encídicas
«Apostolici Muneris» (1878) e «Rerum Novarum»
(18 9 1), «que os postulados do Socialismo são injustíssb
mos, porque destruindo a propriedade privada, rouba'
riam o seu legítimo possuidor; elevariam o Estado a uma
esfera que não é a sua; e causariam uma completa co;v
fusão na Sociedade».
Os moralistas católicos reconheceram sempre e condenaram os males do «capitalismo moderno»: a sua ava'
reza, ambição, desprezo da justiça; a escravidão do pobre;
o seu predomínio sobre os governos, a imprensa, o jogo
da bolsa, etc., etc., furtando'Se a toda a responsabilidade
pessoal.
Mas ainda que admitem estes males, opinam tarm
bém que eles são preferíveis aos que nos traria o Socia'
lismo.
Porque o Socialismo é uma cura fantástica, pior do
que a doença; justamente como o suicídio é, para o des'
crente, a cura de uma vida infeliz; e o divórcio é, para
o libertino, a cura de um matrimônio desacertado.
Os moralistas católicos, porém, defendem que o di'
reito de propriedade sobre as coisas materiais é um di'
reito moral, fundado na natureza humana.
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Os bens materiais não pertencem meramente à co
munidade, em globo; mas também às corporações, £amílias e indivíduos, em particular.
Todo o homem, em geral, tem direito não somente
ao uso das generosidades da natureza, mas também a
possuir os seus bens próprios.
Este direito abrange não somente as coisas que se
consomem com o uso, como: gêneros alimentícios, ves
tuários, habitações; mas também produtivos, como: ter
ras, minas, caminhos de ferro, fábricas, bancos, etc.
Os monopólios dos Estados ou dos M unidpios que
têm por fim o bem comum e que são, por vezes, uma
verdadeira necessidade social, como: telégrafos, cami
nhos de ferro, tabacos, etc., não são Socialismo, são, nas
aludidas circunstâncias, um dever do Estado.
O que o Estado não pode, sem cometer um flagran
te injustiça, é assenhorear-se de propriedades particula
res, sejam de quem forem, — empresas, companhias, cor
porações, famílias ou indivíduos —, sem a devida com
pensação.
Por outro lado, a Igreja insistiu sempre sobre os li
mites do direito de propriedade privada^.
Segundo ela, o proprietário não pode fazer da sua
propriedade absolutamente o que bem quiser.
Segundo o ensino católico o proprietário particular é
um administrador.
O Proprietário sumo e universal é Deus.
Não a pode, pois, destruir.
Deve usar dela de modo que, tanto quanto possível,
ceda em benefício do próximo.
Este princípio católico foi muitas vezes obliterado
pelos economistas posteriores à Reforma.
S. João Crisóstomo propôs assim o problema, ja no
século IV:
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«Não é .do Senhor a terra e tudo o que nela se
contém?
Portanto, se os nossos bens são dons comuns do
Senhor, pertencem também aos nossos próximos».
O proprietário, para usar rectamente do seu direito
de propriedade, deve dispor de sua riqueza de modo
que o operário ganhe um salário decente e o consumidor
possa comprar o de que necessita por um preço razoável.
Quando haja injustiça, o Estado tem o direito e o
dever de intervir, cortando os abusos, limitando por
isso mesmo o uso da propriedade privada.
Diz Leão XIXI na «Rerum Novarum»:
«Se o interesse geral ou de uma classe particular river sido lesado ou estiver simplesmente ameaçado, e não
for possível remediar ou obviar a isso de outro modo, é
de toda a necessidade recorrer à Autoridade pública».

LV III

QUINTO MANDAMENTO. SUICÍDIO
PENA CAPITAL. A GUERRA
VIVISSECÇÃO
É permitido suicidar-se, para salvar a honra?
Não se suicidaram muitos Santos? Não estão lou
cos todos os que se suicidam? E se estão loucos,
não é uma crueldade da parte da Igreja negar-lhes
sepultura eclesiástica, condenando-os assim ao in
ferno? Não é o suicídio, por vezes, um acto de co
ragem?
Suicidar-se é ser causa certa, intencional, directa ou
indirecta, da própria morte, tomando veneno, disparando
contra si mesmo, etc., sem justa causa.
Não é verdade que todo o homem que se mau es
tá louco (Gaupp: Uber den Selbstmond), embora indu
bitavelmente muitos o estejam (0'Mailey-Walsh: Essays
in Pastoral Medicine, 306).
Os estóicos pagãos criam que o suicídio era um ac
to legal de coragem (Baumgartner: Seneca und aas
Christenthnm); mas a Igreja estigmattzou-o sempre co
mo um acto de cobardia, contrário ao Qw»nío Manda'
mento: «Não matarás" (Êxod. ao, 13).
Regra geral, é o termo de uma vida de pilhagem,
devassidão, etc.
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O suicídio não é um acto legal, porque é contrário
à lei natural, que prescreve que preservemos a vida co
mo o maior dos dons que Deus concedeu aos 'homens;
e contrário à lei divina que declara que somente Deus
. tem o poder da vida e da morte» (Sab. 16, 13 ) . So
mente Ele sabe quando há-de chamar-nos à vida, e
quando há-de chamar-nos dela.
O suicídio é, em suma, contrário à Sociedade: 0 fi
lho, o pai, o marido, o cidadão, que se suicida, nega-se
cobardemente a continuar a cumprir os seus deveres pa
ra com os seus irmãos.
O Evangelho manda-nos suportar as provações e
desgostos da vida, imitando Jesus Cristo em seus padecimentos, a fim de ganharmos o Reino dos Céus (2 Cor.
4, 17).
O facto de alguns Mártires correrem a lançar-se gozosos nas mãos dos seus executores, ou nas garras dos
leões, tigres, leopardos, ursos, panteras, ou nas chamas
do fogo, como Santa Apolónia de Alexandria em 249,
somente pode explicar-se por manifesta inspiração de
Deus.
A Igreja recusa enterro cristão «ao que deliberadamente se mata» (Cân. 1240) «por desespero e com ira»
(Decr. do S. Ofíc., 16 de Maio, 1866).
A negação, porém, de sepultura eclesiástica não
equivale a declarar que o suicida se condenou.
A Igreja não usurpa direitos divinos; usa apenas dos
direitos que Deus lhe conferiu. Este, o do juízo final,
reservou Ele para Si.
Só Deus salva; só Deus condena. Só «O Senhor co
nhece os que são dEle» (2 Tim. 2, 19).

A «pena capital» não é um homicídio? Por que
se há-de punir um crime cometendo outro crime?
A Igreja Católica sempre ensinou que o Estado tem
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direito a infligir «pena de morte» pelos crimes mais gra
ves, a rim de preservar a ordem e segurança públicas.
Santo Tomás diz expressamente que «a pena de
morte não é um homicídio» ( 2 . 2.*, Q . 1 0 0 , a rt. 8 ad 3 ) .
O Papa Inocêncio III declarou, contra os Valdenses,
que o poder secular pode infligir «pena de morte * sem
por isso pecar gravemente» (Denzinger: Enchmdton. n.
425).
O uCatecismo do Concilio de Trento• diz: Os ma
gistrados que condenam à ‘morte... não só não são réus
de homicídio, mas obedecem eminentemente à lei que
proíbe matar» (P. 3., c. 6, Q. 4), isto é: ao Quinto Man
damento.
O Antigo Testamento prescreveu a «pena de morte»
para certos crimes (Gén. 9, 6; Êxod. 21, 12. 14, 23; Lev.
20, 2; 24, 17; Deut. 17, 6; 19, 12).
O Novo Testamento pressupõe que o Estado tem
direito a impor aos criminosos a «pena de morte' (Io.
19, i o - i i ; Act. 25, 1 1 ) , «porque ele é Ministro de Deus,
vingador em ira contra aquele que obra mal < (Rm. 13,
4). «Não é de balde que ele traz a espada• (Id- Ibid).
A Igreja, não obstante afirmar o direito que assiste
ao Estado de impor a pena capital, nunca pediu a sua ,nflição, como sendo o único meio possível de desterrar o
crime, apesar de odioso. Deixa isso ao critério individual
dos cidadãos.
Os seus Bispos têm intervido muitas vezes . junto
dos Estados a favor dos condenados à morte; e as suas
«Leis Canônicas «infligem» irregularidade» ao clérigo que
coopere na execução de alguma «pena última» (Cân.
Um argumento convincente do direito do Estado
cominar «pena de morte» é 0 direito que ele tem a de
fender-se.
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O indivíduo tem direito a defender a sua vida de
um injusto agressor.
Em virtude do mesmo principio, o Estado tem di
reito a defender-se dos seus inimigos externos pela guer
ra; e dos seus inimigos internos, daqueles que atentam
contra os fundamentos da ordem social, pela ((pena de
morte».
«A execução 3e um malfeitor é legal, — diz Santo
Tomás —> porque tem por fim directo o bem-estar de
toda a Comunidade» (2. 2.ae, Q. 64, a. 3).
Muitos negam hoje o direito à cominação da «pena
capital», porque negam a liberdade da vontade e consi
deram o crime como doença devida à hereditariedade e
ao ambiente social.
Opinam que os criminosos devem separar-se do con
vívio social como os variolosos e empestados; que esta
«separação perpétua» seria «pena» mais que suficiente,
pois para muitos seria mais odiosa que a própria morte.
O mesmo dizem outros da «prisão perpétua».
Não pensamos assim: não pensamos que a grande
maioria dos criminosos olhe com tanto ou mais horror
para a «pena de prisão perpétua», que para a ((pena de
morte».
A morte é a morte...
Já quando se anuncia a sentença e se aproxima a
hora da execução é, geralmente, como uma tempestade
de terrores que descarrega sobre a vítima...
Vem... Vem e arranca o condenado dos braços do
tempo e lança-o nos braços desconhecidos da eternidade...
Enquanto há vida, há esperança: esperança de poder fugir; esperança de amnistia, de perdão...
Estava eu em S. Luís, quando o infame assassino
Cole Younger foi recebido ovacionai mente em sua casa
por milhares de pessoas, depois de ter sido livre da «Pe
nitenciária» de Minessota!
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O que admite que o Estado tem direito a impor
uma pena mais severa que a própria morte, se é lógico,
deve admitir que tem direito a infligir pena de morte.*
Alguns Estados Europeus, como: Bélgica, Holanda.
Itália, Portugal, România e alguns Cantões Suíços; e alguns Estados Norte-Americanos, como: Rhode Island,
Maine, Michiglo, Wisconsin e Jowa, — aboliram a pena
de morte.
Não nos pertence averiguar o resultado da abolição.
Simplesmente queremos acentuar que a abolição «ia
pena de morte não significa que o Estado não tenha di
reito a infligi-la, ou que renuncie a ele; significa apenas
que suspendeu o seu exercício, porque bem o entendeu e
bem o quis, podendo exercê-lo novamente, se se fizer
mister.
É, sem dúvida, mais conforme com o espírito do
Evangelho restringir a pena de morte, mesmo para cs
crimes a que costumava aplicar-se.
Blackstone condenou, com razão, em seus ^Comen
tários», a legislação inglesa do século XVIII, por conter
160 delitos puníveis com «pena de morte- (Book 6..
c. 1).

'Não declara a Bíblia, no Antigo e Novo Testa
mento, que toda a Guerra é imoral? Deus não proi
biu a David que Lhe erigisse o Templo, por ser
homem guerreiro e ter derramado sangue (I ?aral. 28, 3)? Não predisseram Isaías e Miqueias que
a guerra terminaria com a vinda do Messias? (Is.
2, 4; 1 1 , 1 3 ; Miq. 4, 3) Não disse Jesus Cristo:
«Não resistais ao que vos fizer mal; mas se alguém
te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a
outra»? (Mt. 5, 39) E não disse a S. Pedro: «Mete
a tua espada na bainha»? (Mt. 26, 52) E nao escre
veu S. Paulo aos Romanos: «Não vos vingueis a
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vós mesmos, mas dai lugar à ira»? (Rm. 12 , 19)
Não denunciaram os Santos Padres a profissão mi
litar?
A Bíblia não declara em parte alguma que a guerra
seja intrinsecamente imoral.
Ao contrário, Deus aprovada (Êxod. 17, 1 1 ; Núm.
21, 3; Deut. 7, 1; Jud. 3, 1-4; I Reis, 15, 2) e manda-a
(Jud. 4, 6-7), e faz milagres para dar a vitória ao seu
povo escolhido (Gén. 14, 19; Jos. 10, n - 1 4 ; Jud. 4, 15;
2 Mac. 10, 29).
O Senhor dos exércitos (Is. 3, 1 ; 5, 7; Oseias, 12,
5; Amos, 5, 14) manda muitas vezes a guerra como cas
tigo dos pecados dos homens (Lev. 26, 24; Deut. 28, 40;
Jos. 17, 13 ; Jer. 5, 14).
O aduzido texto do Paralipómenes refere-se a David
como responsável pela morte de Urias (2 Reis, 1 1 , 17 ).
Isaías e Miqueias predisseram, segundo uns, a paz
que a Redenção de Cristo traria ao mundo; segundo ou
tros, as armas espirituais de que usaria o Cristianismo ;ia
difusão do Evangelho.
O primeiro Mandamento do Senhor foi que amás
semos a Deus e ao próximo por amor de Deus.
Se o mundo o cumprisse fielmente, a guerra seria
impossível. Mas sopra sobre o mundo um nacionalismo
pagão que estiola os princípios cristãos de justiça e ca
ridade.
No Novo Testamento, S. João Baptista dá conse
lhos salutares aos soldados dos seus dias (Lc. 3, 14 ), e
Nosso Senhor louva altamente a fé do Centurião (Mt.
8, 10); mas nem S. João Baptista, nem Jesus Cristo acon
selha os soldados a abandonar a milícia, como imoral.
As palavras de Jesus Cristo no «Sermão do Monte»
são um conselho dirigido aos indivíduos (Mt. 5, 39).
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S. Paulo proíbe a vingança privada, como pecado
gravíssimo.
r
Jesus Cristo repreendeu S. Pedro pela sua grande
imprudência, acrescentando: «Acaso cuidas tu que eu
não posso rogar a meu Pai, e que Ele me não porá aqui
logo prontas mais de doze legiões de Anjos? >, (Mt. 25,
53>

Os Santos Padres nunca condenaram a guerra, como
intrinsecamente imoral.
Tertuliano e Orígenes aconselhavam muitas vezes os
cristãos que não servissem nos exércitos pagãos, pelo pe
rigo que corriam de apostatar da fé.
Quando menos o pensasse, o soldado cristão podia
receber uma ordem do Comando, cujo cumprimento equi
valesse a um acto público de idolatria.
A Igreja Católica, não obstante reconhecer que a
guerra é uma das maiores calamidades que pode flagelar
uma nação, sempre a dedarou «lícita e moral ’, se é
«justa».
Ela «condena o pacifismo dos QuiquerosN que de
fendem que toda a guerra é incompatível com o Cristia
nismo; e igualmente «condena o princípio pagão moder
no» que uma nação tem o direito e o dever de declarar
guerra agressiva a outra nação, quando lhe convenha
(Von Bernhardi: UAllemãgne et la Prochame Guerre;
Jones: The Later Period of Quakerism).
Uma nação só deve ir para a guerra em sua própria
defesa.
Para que uma guerra seja justa, deve reunir as se
guintes condições, segundo os moralistas católicos:
Quando tem a certeza moral de que os seus direitos
são actualmente violados, ou em certo e iminente perigo
de 0 serem;
. .
quando a causa seja proporcionada aos funestos inci
dentes da guerra;
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quando se tenham esgotado ja inutilmente todos os
meios pacíficos de chegar a acordo;
quando haja fundada esperança de que com a guerra se melhorará a situação.
Se fielmente se cumprissem todas estas condições, a
história registaria uma guerra como um fenômeno raro.
Mas, quando se cumprem?...
O Papa Bento X V na sua «Carta» às nações em
guerra, em Agosto de 1917, declarava que três coisas eram
necessárias para impedir a guerra e assegurar a paz du
radoura:
Substituição da força das armas pela força do di'
reito;
Redução internacional dos armamentos; Arbitragem
obrigatória de todos os litígios internacionais.
O maior obstáculo hoje à paz do mundo é esse na
cionalismo exagerado, fomentado pela imprensa e pela
falsa persuasão do moderno militarismo pagão de que as
guerras são inevitáveis.
É voz comum que a próxima guerra, se vier, des
truirá toda a nossa presente civilização, material e moral.
Para a evitar e assegurar a paz do mundo, dizia
Pio XI, «é necessário que o amor da paz se arraigue pro
fundamente em nossos corações».
Em sua primeira Encíclica, datada do Natal de 1922,
e que era uma verdadeira «Mensagem de Paz», traçava
o lema do seu Pontificado: «A Pa% de Cristo no Reino
de Cristo».
— Mas a Voz da Igreja não foi ouvida.
A temida, mas esperada, guerra veio; e veio pavo
rosa, como ainda semelhante não viera ao mundo.
Os males que já causou e os males em perspectiva,
haverá alguém que os possa dizer?... (P. R .).
A vivissecção não é imoral, por envolver gran-
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de crueldade para com os animais? Não temos deveres para com eles?

Não: a vivissecção é lícita e moral, porque os animais foram criados para serviço do homem (Gén. 9, 3;
Deut. 4f 19; Sim. 8, 8), e por isso ■ o homem sem in
justiça usa deles, quer matando-os, quer dando-lhes ou
tra aplicação» (Contra Gentiles, L. 3, c. 117, n. 7).
Falar de direitos dos animais e de nossos deveres
para com eles, é um contra-senso.
O Cardeal Newman diz: «Não temos deveres para
com os animais da criação; não há relações de justiça en
tre eles e nós.
Sem dúvida, não os devemos matar por matar.
Matá-los por crueldade, seria uma ofensa à le: santa
que o Criador escreveu em nossos corações, e por isso desprazer-Lhe-ia.
Mas eles nada podem reclamar de nós; foram absohitamente entregues em nossas mãos.
Podemos usar deles; podemos destruí-los à nossa
vontade; não por divertimento, mas com um fim útil:
para nosso benefício e satisfação, lembrados de que ao
fim temos de dar conta racional do que fizemos» (Omnipotence in Bonds).
Este ramo da ciência médica não está compreendido
entre as crueldades inúteis, porque não são poucos, nem
pouco importantes os benefícios que nos têm vindo da
vivissecção, como: a descoberta da circulação do sangue
por Harvey; dos efeitos de muitas drogas e venenos: de
novos métodos de cicatrizar certas feridas: de tratar a
hidrofobia, etc*
^
, *
Quantas vidas humanas se não têm salvo, devido a
vivissecção?
Os verdadeiros cientistas, em suas expenencias, nu ca infligem aos animais mais penas do que as neces
rias e, quando é possível, anestesianvnos*

LIX

SEXTO MANDAMENTO. EUGENIA. LI
MITAÇÃO DA NATALIDADE. ESTERILI
ZAÇÃO DOS CRIMINOSOS E DÉBEIS.
HIGIENE SEXUAL NAS ESCOLAS
Por que se opõe tanto a Igreja Católica à Eu
genia científica moderna? Não tem ela por objecto o melhoramento da raça? Não é realmente con
veniente que o Estado proíba de casar os que so
frem de doenças mentais? Tem o homem direito
a dar filhos indesejáveis à Sociedade, que só lhe
servirão de peso, em vez de lhe servirem de au
xílio?

A Igreja Católica por ninguém tem sido vencida no
seu zelo pelo melhoramento da raça. Tem-no favorecido
sempre com o seu moral e espiritual ensino.
Mas opõe-se irreconciliàvelmente a todas as expe
riências sociais materialistas dos eugenistas modernos, que
ultrajam a dignidade humana; vão contra os princípios
elementares da Ética; fomentam a imoralidade sexual,
dentro como fora do matrimônio; e não têm senão des
prezo para os membros débeis da Comunidade.
A Igreja Católica condena adsolutamente a restrição
da natalidade, a esterilização indiscriminada dos débeis e*
*
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defeituosos mentais, a eutanasia dos incuráveis, e seme
'lhantes.
O fim não justifica os meios. Não é lícito fazer mal
para que daí venha bem (Rm. 3, 8).
A Igreja separa o joio do trigo em matéria de Eu*
geniat condenando nesse movimento o que é mau* e re
comendando o que é bom.
Como diz o P. Slater: «O bem físico e mental da
raça humana faz parte do objecto da caridade.
Se o fim dos eugenistas fosse ampliar este objecto.
então coincidia com o fim da Igreja Católica, porque é
para dilatar* difundir* a caridade* o bem. que ela existe
e trabalha.
A Teologia ensina que a caridade deve ser bem or
denada...
A Teologia está, pois* com os eugenistas. se o seu
fim for a caridade* o bem* e tiverem toda a cautela e
escrúpulo na escolha dos meios para o alcançar * (Questions of Moral Theology, 259).
— Fica sempre de pé o princípio: O fim não jus
tifica os meios». Equivale a dizer: Não é lícito empre
gar meios de sua natureza maus* para obter um fim bom.
Não devemos cometer um crime, para praticar uma vir
tude. Seria infringir a ordem da caridade, que começa
por nós.
Mais ainda: seria violar as leis do Cnador, para be
neficiar a criatura (P. R*)*
A Igreja Católica* divinamente fundada para educar
os homens para o Reino de Deus* protege sempre o seu
bem-estar físico, Ela combateu sempre os dois gran es
flagelos do corpo humano: o «alcoolismo^ e o usifilismo»,
opondo-lhes a «temperança» e a «castidade».
Exigindo absoluta continência aos não casados, nomens como mulheres* provê à propagação a raça pu ^
e pela lei divina da castidade conjuga com a e
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cipais inimigos do matrimônio: o adultério, a restrição
da natalidade e o divórcio.
«A Teologia Moral nada sabe do direito absoluto
de casar.
Ninguém tem direito a dar a existência a filhos que
não possa sustentar, nem a impor um peso à Comuni
dade.
O direito a casar depende das aptidões para a vida
matrimonial e para cumprir os deveres que lhe andam
inerentes.
Quando alguém prevê que os não poderá vir a cum
prir, a razão e a caridade aconselham-no, se não lhe im
põem, que não case.
A justa consideração para com a posteridade pede
que, aquele que não pode dar ao mundo senão prole
raquítica e enfermiça, renuncie ao direito de casar.
Se a Teologia Moral hesita em lho proibir absolu
tamente, é porque a proposição impõe grande sacrifício
e pressupõe um grau de heroísmo, que se não pode es
perar de metade dos homens e das mulheres» (Dr. Bruehl:
H., February i, 1927).
— Estes sacrifícios e heroísmos desaparecem desde
que se não guarde o Sexto Mandamento.
Em tal hipótese, vale mais casar.
Isto é claro, é evidente; mas como nem tudo o que
é evidente para uns, é evidente para todos, por isso se
lembra (P. R.).
Certamente não parece injusto proibir o casamento
aos loucos, se o são inteiramente, porque não podem
ter um conceito adequado da natureza do Matrimônio, e
casando-se impor-se-iam e ao Estado um pesado fardo.
Aos que não são inteiramente loucos e se tratarem
em «Institutos próprios» para tais doenças e melhorarem,
não há razão suficiente para se lhes proibir o casamento,
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pois podem assumir todas as suas responsabilidades, co
mo qualquer outro cidadão.
Tenho para mim que toda a legislação sobre tão de
licado assunto é imprudente, tanto mais que a sua exe
cução tem de ser entregue a «oficiais públicos-, muitas
vezes sem religião, nem senso comum.
Semelhantes leis depressa deixariam de cumprir-se,
como sucede com o nosso «Proibicionismo-. Vinam as
fraudes, os subornos, e tornar-se-iam mais prejudiciais,
do que proveitosas.
Por que se opõe a Igreja Católica tenazmente
à restrição da natalidade? Por que compele o po
vo, sob pecado, a ter família numerosa? Não vale
mais não ter filhos, do que tê-los e não os poder
sustentar? Não chega mesmo a ser um dever limi
tar a prole, para que a população não aumente mais
rapidamente do que os meios de subsistência? A
regra não deve ser esta: «Menos filhos, mas me
lhores»? Segundo o ditame do mundo moderno,
em questão de filhos, é à qualidade, e não à quan
tidade, que deve atender-se. Que Concilio da Igre
ja condenou a restrição da natalidade?

A Igreja Católica condenou a restrição da natalidade,
por ser um vício contrário à natureza e à moral, proibido
pelo «Quinto e Sexto Mandamento".
Ainda que nenhum Concilio Ecumênico tenha legis
lado sobre esta matéria, a divina tradição da Igreja foi
sempre bem clara e inequívoca sobre o assunto, desde os
seus primeiros dias até aos últimos «Decretos das Con
gregações Romanas».
O «Santo Ofício» declarou num «Decreto», publica
do a 21 de Março de 1S51 • que a restrição da natalidade
era proibida pela lei natural; e num segundo «Decreto
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com data de io de Abril de 1853, declarou que era «Intrinsecamente má».
Nem a Ética Católica, nem a Teologia Moral, tole
rou nunca semelhante prática.
O direito marital não é só legal e santo, mas é um
direito estricto, que liga as duas partes até à morte, e
anulável somente por boas razões, como embriaguez, lou
cura, grave perigo de vida e saúde, e semelhantes.
Por mútuo consentimento, podem abster-se de usar
dele temporariamente, ou por toda a vida (I Cor. 7, 5).
Muitos acatólicos frequentemente entendem mal a
posição dos católicos relativamente à restrição da nata
lidade: crêem, como o meu arguente, que os esposos ca
tólicos estão obrigados a ter todos os filhos de que são
capazes.
Não é verdade.
É perfeitamente conforme à Ética limitar a família,
se o método é a «abstenção» e «continência».
O que a Igreja Católica absolutamente proíbe é li
mitar a família, contrariando as leis da concepção por
meios químicos, mecânicos, ou quaisquer outros artifu
ciais.
A limitação da natalidade é contrária à lei da na
tureza.
Não só é anti-natural, mas implica a frustração da
ordem da natureza. Anula o fim imediato de um acto
humano natural; é contrária aos instintos naturais da hu
manidade; leva ao excesso de uma função que requer,
mais do que nenhuma outra, moderação e domínio de si
mesmo.
O fim imediato e primário do Matrimônio é a prole.
Quando as relações conjugais se realizam de forma
que impossibilitem este fim, são anti-éticas e anti-naturais.
É a prole que legitima e inocenta os prazeres Ma
trimoniais; tornam-se pecaminosos e degradantes, sòmen-
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tc quando separados, «voluntária e culpoam em e». <ku
sacrifícios e responsabilidades da paternidade.
Inquestionavelm ente o antigo e umvenal remorso
e pejo que experimentam os que praticou esta monrndade, a restrição da prole, foram mocubdbs por Deus
om nipotente no coração çla raça humana, dos hwn#^ e
das m ulheres.

£ verdade que os modernos advogados A***» cm nt
nefando riem das intimações da consciência e afirmam
que elas não são mais que sobrevivêncos supersticiosas da
desacreditada tradição.
Os católicos permanecem leais à divina tradição» aba
da ao Sacramento do Matrimônio, instituído por Jesus
Cristo, que lhes toma a questão indiscutível.
Eles pesam muito bem as dificuldades que a obser
vância deste divino Mandamento pode vir a trazer-lhes:
mas Deus não lhes falta com a graça necessária para as
enfrentar.
A sua Ética não muda com as mudanças provindas
da moderna descrença.
É evidente que nada prova contra a doutrina cató
lica o f^fto chamado da hiper-população.
Demais, os últimos estudos científicos provam o con
trario.
Se a população do mundo tem aumentado rapida
mente nas últimas décadas, mais rapidamente ainda tem
aumentado a produção alimentícia.
Antes da Guerra, — Pearl, Reed, Baker. Strong, di
ziam todos unânimemente, que os Estados Unidos ti
nham recursos de. subsistências. actuais e potencuw. que
excediam as necessidades então presentes.
Lferoy-Beaulieu opina que o mundo pode «npt*car
ainda a sua população, que lhe não faltara
- A n t e s da presente Guerra, n » havu mercados
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no mundo para tanta produção. Dava-se por vezes gene
rosamente às chamas devoradoras do fogo, ou aos pei
xes do mar...
Agora há fome; morre-se de inanição...
Mas também quantos milhões de bocas não fechou
e fechará ainda a Guerra, que não tornarão a abrir-se
para comer?...
E quando se compensará a fecundidade humana de
tantas .vidas que lhe roubaram?...
Os problemas que tanto embaraçam os homens e
para cuja solução recorrem ao crime. Deus resolve-os fa
cilmente, castigando-os...
Que é.esta Guerra senão um imenso castigo de
(Deus?
Deus salva os homens por meio dos homens; castiga
os homens pelas mãos dos homens.
Mas, prossigamos (P. R.).
A pobreza também não só nada justifica, mas nem
sequer pode ser aduzida como escusa, porque é entre os
pobres que sê encontram as famílias mais numerosas.
Eles, geralmente, não restringem a natalidade; mas
aceitam com carinho e amor todos os filhinhos que Deus
lhes dá, e vivem contentes e satisfeitos com a sutf pobreza
ou mediania.
A sua riqueza são os seus filhos. E não os amam e
estimam menos, por serem muitos, que os infractores do
«Quinto e Sexto Mandamento» os seus poucos.
A restrição da natalidade não é uma questão de di
nheiro; não são as altas despesas que hoje trazem a sustentação e educação dos filhos; são a imoralidade, o imoderado desejo de prazeres sensuais, a^irreligião, o mo
derno paganismo, que levam muitos esposos de hoje a li
mitar a prole.
_ Vem-se muitas vezes com lamentos sobre a sorte das
que têm muitos filhos. Pobres criaturas!, — excla-
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mam. Vivem pouco e estão expostas a ficar nalgum parto...
r
*
Concedemos de boa mente que o nascimento de uma
criancinha é sempre esperado com grande ansiedade e não
menos risco, não obstante, mercê dos progressos científi
cos modernos, as «parteiras); eliminarem em boa parte o
perigo.
Mas, por outro lado, temos «estatísticas); que pro
vam que a longevidade maternal anda associada com as
famílias numerosas.
Os números estatísticos não provam que a longevidade maternal seja efeito da prolificação; mas provam
que as estatísticas dos advogados da restrição da natali
dade não têm valor algum.
Não é a maternidade, mas a pobreza, a ignorância e
a falta de tratamento médico adequado, em muitos casos,
a causa real de doença e de morte.
— Quanto a perigos, o homem também os corre, e
não são poucos..., nem pequenos...
O meu argumento foi sempre este, e para mim bastante:
Geralmente falando, não faz mal à mulher ser mãe,
porque Deus a criou para ser mãe.
Não a criou para ser a mãe da vida, e na doação da
vida encontrar a doença e a morte.
Assim vemos que os partos fatais são relativamente
poucos.
A doença e a morte, quando se dêem, devem certa
mente ser motivadas por outra causa, que não pela ma
ternidade em si mesma.
.
A palavra de ordem ao primeiro par humano foi
esta:
.
«Deus abençoou<os e disse: Crescei, multiphcauvos e
enchei a terra» (Gén. i, 28).
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Não era com um ou dois filhos que se enchia ?
terra.
«Abençoou'OS...» Os filhos são, pois, uma bênção
de «Deus. Como tál a recebem os pais cristãos.
Por mais pobrezinhos que sejam, festejam sempre o
nascimento de um filhinho.
Todos em casa exultam de alegria: todos querem ver
o menino, beijar o menino, abraçar o menino, pegar ao
colç o menino...
Os advogados da restrição da natalidade a lamentar
as famílias numerosas, e elas a festejar o seu crescimento. .
Nunca me hei-de esquecer.
Era era Outubro de 1923.
Missionava eu em Tulare, na Califórnia.
Um dia aparece-me na «sacristia» uma senhora por
tuguesa, rodeada de homens e mulheres ainda novos.
Eram 17.
Volta-se para mim desernpenadamente e diz-me:
«Sr. P. Missionário: venho cumprimentá-lo com a
minha família.
Sou viúva; mas, acrescentou sorridente, todos estes
são meus filhos».
Que 'belo quadro!; mas como não há quadro sem
sombras, faltava o pai...
Pelo mesmo tempo, andou fotografada nos «Jornais
norte-americanos» uma numerosa família italiana: os iilhos eram 22 e a mãe tinha ainda apenas 44 anos!...
Quem hão quer ter filhos, não devia casar.
Meus Pais tiveram 12, e eu tenho pena de que eles
não tenham tido 124 (P. R.)
Há também quem advogue a restrição da prole, pa
ra beneficiar a saúde dos cônjuges; porém, muitos mé
dicos respeitáveis têm traçado longas listas de doenças
provenientes desta interferência pagã nas leis da nature
za: esterilidade, doenças nervosas de várias espécies, etc.
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R V EDA°fUt? raIMn ry Sharllcd’ P°r exernPIo> e s c r e v e u na
((Bfitish
Medicai Review»:
((A experiência de mais de 40 anos convenceu-me de
que a limitação artificial da família prejudica o sistema
nervoso da mulher...

A miilher torna-se não só estéril, mas nervosa e lo
gra, em geral, pouca saúde».
A limitação da família destrói muitas vezes a paz. a
harmonia, a felicidade do lar e a indissolubilidade do
vínculo matrimonial.
Umas vezes é o homem que não quer ser pai; ou
tras vezes é a mulher que não quer ser mãe.
Daí a desinteligência, o desgosto, o desamor.
A família numerosa tem ainda este lado bom: cimen
ta e intensifica o amor dos pais, que se veem docemente
constrangidos a cooperar na sustentação e educação dos
filhos.
Revêem-se neles. Eles são a sua glória. São o laço
que os prende.
Quando não há filhos, há mais divórcios. Falta este
laço.
Sem dúvida, o divórcio aumenta na proporção em
que este laço enfraquece. Não carecemos de procurar ou
tro factor para o explicar.
Uma família numerosa é um bem inestimável para
as mesmas crianças, que se entretêm umas com as outras
e se veem forçadas, e por isso mesmo se habituam, a
praticar muitas virtudes e mui preciosas: a caridade, a ge
nerosidade, a disciplina, a paciência e o contínuo domí
nio de si mesmas.
O lar torna-se, até por este motivo, escola de virtu
des cristãs e sociais, necessárias a toda à vida.
O filho único moderno é o ídolo do lar. e por isso
sai, geralmente, um egoísta e inútil à sociedade.
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Não há argumento mais falacioso e néscio que o axioma:
«Menos filhos, mas melhores».
São as famílias numerosas, e não as pequenas, que
dão os melhores filhos ao mundo.
O Laboratório Eugénico da Universidade de Londres
tem estatísticas que provam que a hereditariedade favo-rece mais os filhos do terceiro em diante, do que os dois
primeiros, que têm mais aptidão para herdar os defeitos
físicos e mentais de seus pais.
Mas o absurdo é que os que mais falam em melhorar a raça são os que mais trabalham em a piorar.
Como disse uma vez Teodoro Roosevelt: «A maior
de todas as maldições é a maldição da esterilidade, e a
mais severa de todas as condenações é a esterilidade pre
meditada.
A primeira condição essencial de uma civilização é
que o homem e a mulher sejam pais de filhos sadios.
Só assim a raça aumenta e não diminui».
— Na verdade assim é: são os homens que fazem as
civilizações; são eles que valorizam o mundo.
Que valeriam o mundo, uma nação, um estado, um
distrito, uma cidade, uma vila, uma aldeia, sem ho
mens?...
Logo, a maior riqueza que os esposos podem dar ao
mundo, à sua Pátria, são homens, são os seus filhos (P.

R.).

Quando tiver passado esta onda devastadora por to
das as nações, o mundo ver-se-á constrangido a reconhe
cer que a Igreja Católica foi dentre todas as Igrejas a
unica que permaneceu na verdade, condenando com a
sua divina doutrina a «restrição da natalidade».

... ^!on<*ena a ls reia Católica a esterilização dos
aebeis, loucos e criminosos?

A «esterilização» é a operação cirúrgica que incapa
cita o homem (vasectomu,) ou a mulher (sd^nget^ )
para a paternidade ou maternidade.
Nalguns Estados Norte-Americanos, como: Oregio,
Indiana, Visconsin, Conécticute, Virgínia, etc., pode ser
imposta como pena por um tribunal, que age sob o teste
munho de uma «Comissão de hábeis Doutores», acresci
da de cárcere ou detenção nalguma «Instituição estadoal •
para loucos ou doentes mentais.
A Igreja Católica ensina que somente Deus tem su
premo domínio sobre a vida humana, como Criador t
Senhor do homem.
Nem os indivíduos, nem os Estados, possuem abso
lutamente este poder.
Nenhum indivíduo pode tirar-se caprichosamente a
vida, nem os Estados a podem tirar arbitràriamente aos
seus cidadãos.
O indivíduo também tem direito à sua integridade
corpórea e ninguém o pode mutilar, salvo por urgente e
justa causa.
A operação cirúrgica que remove um .«órgão doente .
isto é: a «ovariotomia», ainda que o resultado seja a ««im
potência» ou a «esterilidade», é indubitavelmente 'legal ■>,
«dícita»; mas muitos cirurgiões fazem operações sem ra
zão suficiente, para seguir as questionáveis teorias da te
rapêutica, ou meramente para satisfazer os desejos do pa
ciente, o que não é lícito.
A «vãscctomiã» também é lícita, quando há perigo
de morte ou idiotia.
A «esterilização» como pena jurídica de crime, posto
que não esteja de harmonia com as idéias do humanitarismo moderno, é da competência do Estado ( later.
Questions of Moral Theology, 265).

A pena legal para o roubo na Inglaterra católica me-
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dieval era muito mais drástica (Bracton: De Legibus Angliae, 3, 28).
Muitos teólogos, porém, discordam da sua legalidade
como pena, porque, dizem, «não é eficaz, nem necessária,
nem reformatória, nem exemplar, nem reparadora, —
qualidades necessárias à justificação da pena...
Isto não é uma pena que se aplica aos homens, mas
é uma privação desnecessária de um dos essenciais direitos, — um excessivo, mal ordenado ataque, a um dos pri
mários direitos do homem e um acto de violência contra
a natureza humana e o seu Autor, sem razão adequada»
( 0 ’Malley: The Ethics of Medicai Homicide, 264-265).
A «esterilização eugénica» é hoje um problema vital
nos Estados Unidos, porque as leis a permitem.
Passou em 15 Estados; e, — o que é de pasmar—
é que a Corte dos Estados Unidos declarou recentemente,
que o «estatuto» concedido à Virgínia era constitucional.
Ele é puramente preventivo e profilático: prevenir a trans
missão de taras hereditárias indesejáveis à posteridade,
privando os loucos, os imbecis, os mentalmente defeituo
sos da faculdade da paternidade.
Os moralistas católicos aduzem muitas razões, con
testando ao Estado o direito de promulgar semelhantes
leis.
Perguntam em primeiro lugar: Com que direito?
Eles não podem aceitar o ideal de «excelência» pro
clamado por materialistas, descrentes, e meramente ex
presso em termos mentais e físicos, que ignoram totalmente a moral e os factores espirituais do problema.
Eles abominam o ideal do super-homem de Nietzche,
dizendo que os mais desastrosos assaltos à civilização têm
sido feitos, não pelos débeis, mas pelos fortes.
A propósito escreveu Pio XI na sua Encíclica sobre
o «Matrimônio cristão»:
«Reprovamos este uso pernicioso que, relacionando-
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-se muito de perto com o direito natural do homem a
contrair Matnmomo, pertence também em certo , vSda
deiro sentido ao bem dos filhos.
Há alguns... que antepõem o fim eugenésico a todo
e qualquer outro fim, mesmo mais elevado, e quiseram
que a autoridade pública proibisse contrair Matrimônio
a todos aqueles que, segundo as meras conjecturas da
sua ciência, em razão da lei da hereditariedade, danam
à sociedade, filhos defeituosos, embora sejam de si aptos
para o contrair.
Mais ainda: querem privá-los, por leu contra a sua
vontade, mediante intervenção médica, da faculdade na
tural que possuem de virem a ser pais: e isto. não como
pena de delitos que tenham cometido, ou para evitar que
cometam outros no futuro, senão contra todo o direito e
contra tudo o que é lícito, atribuindo aos governantes
civis poder que nunca tiveram, nem podem legirimamente ter...
Os governantes não têm poder algum directo nos
membros de seus súbditos.
Portanto, jamais podem danificar, nem tocar directamente na sua integridade corporal, nem por causas
eugénicas, nem por quaisquer outras, excepto se for como
pena de algum crime que mereça pena cruenta...
Demais, a doutnna cristã e a luz natural da razao
dizem, em perfeito acordo, que os mesmos homens priva
dos não têm outro domínio sobre os membros do seu
corpo, afora o que pertence a seus fins naturais, a não
ser quando se não possa prover de outra forma ao bem
de todo o corpo».
O Evangelho não glorifica a doença, nem o paupe
rismo, nem a imbecilidade; mas considera os oentes, os
pobres e os loucos, como filhos de Deus, possui ore'
uma alma imortal, criados para a felicua c etern
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com direito ao respeito e reverência, devidos a toda ?
personalidade humana.
Por outro lado, ainda que a transmissão hereditária
do caracter não possa ser posta em dúvida, as suas leis
permanecem ainda cercadas do maior mistério.
A mera conjectura dos médicos do Estado de que
este ou aquele par vai darmos prole indesejável, não é
garantia bastante para que se proceda a uma operação de
carácter tão sério.
Não condenamos os criminosos, enquanto se não
prove em pleno tribunal que realmente o são.
Por que não nos hão-de merecer igual consideração
os débeis e enfermos?
Priticamente falando, a todas as leis de «esterilização» anda ocultamente inerente a possibilidade de abuso,
e devia bastar esta possibilidade em assunto de tal or
dem, para expungir dos livros semelhantes leis.
Esta classificação amplíssima dos inábeis (Laughlin:
Eugenical Sterihzation) e o amplíssimo poder conferido
por alguns Estados aos oficiais eugenistas possibilitam
uma Inquisição arbitrária do Estado mais tirânica e mais
inverificável que a célebre «Inquisição» dos séculos medievos.
A «lei do proibicionismo» é uma tirania que des
considera contmuamente a vida e a liberdade garantidas
pela Constituição; mas é nada, comparada com a tirania
da «esterilização forçada».
,Eis porque ela se tornou pràticamente letra morta
cm toda a parte.
Muitos médicos de renome mantêm que um grande
número de indivíduos dessexuados num Estado seria uma
fonte perene de imoralidade e de doenças venéreas.
Assim pensam e escrevem os Doutores Hayes (íwtroduction to the Study of Sociology), Davenport (H e-
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Fmalmentc, o Estado não consegue o seu fim com a
ei da esterilização: libertar a sociedade dos perversos dé>
beis e loucos*

A hereditariedade é apenas uma das muitas causas
das deficiências mentais.
É um erro afirmar enfaticamente o contrário, como
fazem os eugenistas, porque, como diz o Dr. Todd:
((Antes de tudo, a mera extinção dos defectivos co
nhecidos atinge o coração do problema? De modo algum.
Demais, alguns críticos dizem que semelhante Euge
nia é ((negativa», e portanto não é Eugenia.
Os defectivos que se pretende exilar eugènicamente
constituem, por assim dizer, uma pequeníssima fracção
da Sociedade: metade de um por cento>* (Theories of
Social Progress)
Para que uma nação não degenere, requerem-se.
sem dúvida, leis de preservação.
— Mas leis, que não choquem com outras mais al
tas e mais antigas; leis humanas, que não contradigam
as divinas; leis em si honestas e justas, e que consigam
o fim que se propõem, exterminando, ou pelo menos
diminuindo, e não aumentando, o mal que se pretende
remediar (IP. R.).
Há outros remédios mais eficazes, por exemplo, j
((segregação», que é mais condizente com a dignidade
humana, e menos sujeita a sérios abusos.
A nossa mal-pensada legislação do Proibicionismo
foi Uma lição que nos ensina, que toda a lei d e v e ser
boa e conforme com a razão, para que possa urgir-se o
seu cumprimento; para que a violência não origine ma
les mais sérios, que os abusos que se preten em co

A Igreja Católica aprova o ensino da higiene
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sexual nas escolas? Não di* S. Paulo: «Para
ros todas as coisas são puras»? (Tit. 1, 15)

os pu

iNão: os Bispos católicos da Alemanha, França c
Estados-Unidos, e os moralistas em toda a parte, opu
seram-se tenazmente ao ensino da higiene sexual nas
escolas.
A instrução pormenorizada em matéria sexual é
inadequada para educar as crianças na pureza; e é mo
ralmente nociva, porque aviva a chama da sensualidade,
que se pretende amortecer.
O mero conhecimento das consequências do peca
do sexual, subministrado por professores muitas vezes
sem moral e sem religião, não pode tornar uma criança
virtuosa; quando muito aprenderá a precaver-se contra
as doenças venéreas.
A Igreja Católica usou sempre, desde o princípio,
de reticências sobre estes assuntos, como se vê pelas
palavras de S. Paulo aos Efésios (Ef. 5, 3).
O texto citado da Epístola a Tito: «Para os puros
tudo é puro», não vem a propósito, porque o Apóstolo
refere-se simplesmente à absoluta lei judaica dos ani
mais impuros.
A pública discussão dos pormenores do sexo destrói a modéstia e o pudor, dois protectores naturais da
Castidade, como os denomina o P. Tierney ( The Church
and the Sex Problem).
O verdadeiro lugar de semelhantes informações e
direcção é o lar doméstico, e os mestres são o pai e a
mãe, que amam igualmente os seus filhos e têm o bom-senso, o senso comum, de lhes ocultar o que convém;
e de lhes ir dizendo paulatinamente o que for oportU"
no, segundo a idade e as circunstancias...
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Os filhos ouvem a seus pais em casa que a virtude
da pureza se guarda obedecendo à consciência e à lei
de Deus; e na igreja, piiblicamente do «púlpito», e pri
vadamente no «confessionário *, onde o Sacerdote, co
mo outro Cristo, age como pai e como médico espiritual.
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SÉTIM O E O IT A V O M A N D A M E N T O .
JURO E USURA. A M E N T IR A . R ESTR I
Ç Ã O M EN TA L. O FIM N Ã O J U S T IF IC A
OS M EIOS
A Bíblia, os Santos Padres e a Igreja Católica,
até há pouco, não condenavam o «juro» como in
justo e imoral? Como o não condena a Igreja pre
sentemente, como o condenava no passado? E ao
proibi-lo, no Concilio de Viena em 1 3 1 1 , não «se
opôs ao progresso material da civilização»? (Lecky:
The Rise and Influenoe of Rationalism in Europe,
c. 6)

*
O Antigo Testamento condenou o «juro», ou usura,
como mera regulamentação econômica, adaptada às cir
cunstâncias do tempo (Êxod. 22, 25; Lev. 25, 35 ; Deut.
23* 19)Reduz-se isto claramente do facto que a Lei An
tiga proibia a usura entre judeu e judeu, e a permitia
entre judeus e gentios (Deut. 23, 19 ).
O Novo Testamento guarda absoluto silêncio sobre
esta questão.
É verdade que alguns teólogos católicos dizem que

S. Lucas se refere ao "juro, numa passagem do seu
Evangelho (Lc. 6, 34,35), mas n5o é Ver£ de
Jesus Cristo apenas lembra aos seus discípulos que
deem aos pobres de bom coração, sem esperar deles re
compensa alguma.
Quanto aos Santos Padres, eles não apresentaram
nem criticaram teoria alguma filosófica sobre a usura.
Limitaram-se a considerá-la sob o ponto de vista práti
co, e denunciaram amargamente os agiotas do seu tem
po .como cruéis, sem coração e opressores dos pobres
(Cleary: The Church and Usury, 37-62).
Os Concílios e teólogos mediavais condenaram o
«juro», porque então o dinheiro não era mais que um
meio normal de troca por artigos de consumo e a me
dida do seu valor.
«O juro sobre o dinheiro neste período, — diz o ?.
Cronin —, consistia nisto: ao entregar o dinheiro empres
tado, adicionava-se alguma quantia pelo uso que se fi
zera dele, atribuindo-se assim dobrado valor ao dinhei
ro, que ele não tinha» (Ethics, 2, 332).
Hoje a Igreja permite um. «juro justo» nos emprés
timos, porque «o dinheiro já não é meramente um meio
de troca, mas um instrumento de produção; e é justo
que, assim como o dinheiro pode ser trocado pelo uso de
uma terra, ou de uma casa, possa ser trocado pelo uso
de dinheiro. #
O dinheiro agora tem o seu justo e razoável preçó*
como qualquer outra mercadoria: e não há pecado de
usura, quando se empresta a um «juro razoável e justo»,
mas sim, quando se empresta a «juro excessivo» (Sater.
Moral Theology, i, 324)A acusação caluniosa de Lecky foi reh>“ da
tos professores de economia não católicos: Marsha (
'
ctples of Economics,
2. S.). Ashley ( ^ P o l ^ d
tory and Theory, Book 2. o 6. 438. N.cholson (Pokhc*
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Economy, 3, 132) e Cunningham (Growth of English
Industry and Commerce, 25).
Ashley escreve: «É inteiramente descabido e in
justo dizer que a proibição do juro pôs obstáculos ao
emprego do capital.
Como então os bens eram empregados como capi
tal, este encontrava caminho franco ao seu emprego,
caminho que era adequado para aquele tempo, e contra
o qual nenhum jurista disse uma só palavra».
O Dr. Cunningham escreve: <<Supõe-se comum
mente que os eclesiásticos com o seu espírito apoucado
publicaram uma norma arbitrária e injustificável contra
O juro e que embaraçaram assim o desenvolvimento do
comércio...
A norma não era arbitrária, mas recomendava-se por
si mesma ao ordinário senso comum, e por isso não em
baraçou o comércio...
Com estas restrições não se pôs real obstáculo ao pro
gresso material, atentas as condições em que então se en
contrava a sociedade...
Não se restringiu aos. comerciantes negociar com ca
pital alheio, aventurando-o, ou remunerá-lo, pelo risco
corrido».
A legislação da Igreja foi inspirada pelo desejo de
proteger os pobres contra a rapacidade dos agiotas.
O Estado moderno copia simplesmente uma página
da sua história, quando publica leis coibitivas da avareza
e usura dos nossos dias, e autoriza os juizes a rescindir em
sua discrição, os contratos dos usurários, quando «duros
e injustos» (English Moneylenders Act of 1900).
t lícito mentir em certos casos, como disse Lutero? De facto, não mentimos nós todos às crian
ças, aos doentes e a todos aqueles que não têm di
reito a conhecer a verdade?
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Não: em nenhuma circunstância é lícito mentir, porque a mentira é intrinsecamente má e anti-natural/
O P. Cronin define bem a mentira, dizendo: Men
tira e a palavra, exposição, comunicação ou representação,
dirigida a outra pessoa, que a crê e aceita como verdadeira,
mas que quem a dirige sabe muito bem que o não p.»
(The Science of Ethtcs, 2., 74).
Santo Tomás diz que toda a mentira é pecado, leve
ou grave, segundo as circunstancias, porque a mentira,
como é de sua natureza má, cresce ou diminui, segundo
a matéria.
Porque, como as palavras são o sinal natural do pen
samento, é anti-natural e indevido significar com elas o
que se não tem no pensamento» (Sum. 2. X q. 110, a. 3).
Alguns moralistas, a fim de poderem introduzir na
definição da mentira a «intenção de enganar»*, previnem-se dizendo, que em muitos casos os homens mentem
simplesmente para enganar os outros.
Erram, porque muitas vezes se mente, sem haver es
sa intenção.
O desejo de enganar pertence «à perfeição» da men
tira, mas não a constitui em si mesma (Suma, lug. ct.
a. 1),
A mentira é condenada pelo Antigo e Novo Testa
mento.
O oitavo Mandamento reza: «Não darás falso tesiC'
munho contra o teu próximo» (Êxod. 20, 16; Deut. 5.
20; Mt. 19, 18).
O Antigo Testamento diz, repetidas vezes, que a
mentira é abominável a Deus (Prov. 6, 17; 11* 22. c7, 14; 20, 26-28) e que merece castigo divino
Jesus Cristo atribui a mentira ao demônio, «0 Pãi
mentira» (Jo. 8, 44) e reptou os judeus a qu^ o c
cessem de algum pecado contra a
primitivos
S. Paulo e S. Tiago acautelam o* cristão* P
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contra a mentira (Efés. 4, 25; Col. 3, 9* Tiago, 3, 14 );
e S. João declara que os mentirosos impenitentes sofre
rão os tormentos eternos do inferno (Apc. 2 1, 8; 22, 16 ).
Lutero foi severamente condenado por seus proprios
irmãos pelo imoral e anti-cristão conselho ao Landegrávio,
Filipe de Hesse, urgindo com ele que negasse püblicamente que estivesse casado com duas mulheres, a fim de não
incitar, com o seu exemplo, o povo à poligamia.
Creu ainda que era lícito mentir para propagar a sua
nova doutrina; e muitas das suas mentiras têm corrido
mundo até agora, depois de decorridos já quatro séculos.
iDisse uma vez: «Que mal vem ao mundo de um ho
mem dizer uma mentira, por maior que seja, se a diz por
uma causa digna, para bem das igrejas cristãs?» (Grisar:
Luther, 1, 5 1) .
Mandou também eliminar do Cân. da Missa tudo
o que sugerisse a ideia de sacrifício; mas que conservas
sem a «elevação» com certo acompanhamento de cerimô
nias, para melhor iludir a plebe (Janssen: History of German People, 3, 64).
Andou, pois, como um mentiroso.
Deduz-se daqui evidentemente que a teoria: «0 fim
bom justifica os meios» é de Lutero, e não dos Jesuítas.
Não mentimos formalmente às crianças, quando lhes
contamos coisas que excedem a sua capacidade de enten
der, em razão da sua idade, como: que o Menino Jesus
lhes traz presentes pelo Natal; e também os Reis Magos;
histórias de fadas e moiras encantadas, etc.
Apesar de haver quem diga que realmente é men
tir enganar uma criança, a não ser que ela já esteja em
idade de compreender que se trata de uma historieta para
a entreter, ou de que foi uma resposta que se lhe deu para
lhe ocultar a verdade...
Ao contrário, fica persuadida de que é verdade o que
realmente o não é.

7*° E 8.°

m a n d a m en to s

755

Mau processo educativo entreter crianças, enganando-as.
^
Deve-se-lhes a verdade, como aos adultos.
Quando a prudência aconselha, manda mesmo, que se
lha não diga, não faltam meios de lha ocultar, sem a en
ganar.
«íDeve-se respeito, reverência, à criança» (Juvenal).
Quem assim pensa, diz mais: Se a incompreensão da
criança escusasse de mentira, podíamos enganar meio-mundo com coisas que ele*não compreende, que por
qualquer motivo excedam a sua capacidade.
Poderá arguir-se: Logo a mentira é lícita, pois todos
mentimos, até às crianças?
Equivalería a estoutra proposição: O pecado é líci
to, porque todos pecamos.
O evidente absurdo da segunda proposição mostra à
evidência o absurdo da primeira.
A conclusão deveria ser esta: Se todos mentimos,
até às crianças, todos pecamos (P. R.).
Quanto aos doentes, dizem Santo Agostinho (Con
tra Men., io) e Santo Tomás (Sum-, lug. cit. aa. 3-4)
que é permitido ocultar-lhes parte da gravidade do seu
mal e dar-lhes esperanças de melhoras, quando haja fun
dado receio de que a exposição franca do seu estado de
saúde lhes abrevie a vida.
— Isto não é mentir, porque, enquanto há vida, há
esperança.
Depois, o próprio doente compreende muito bem que
são amabilidades sociais, gerais, se não são deveres. do>
parentes e dos que têm saúde para com os enfermos, para
os não desanimar, e para que não pensem que ihe^ otao
a servir de peso, de que desejam ver-se uvre» ‘■ c,e:”
quanto mais depressa, melhor (P. R-)*
, , ,rt
Mas não se minta, melhor, nao se ocu.a ^ ro srave
doente, quando com isso se preveja que e c
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perigo de aparecer na presença de Deus sem primeiro se
haver preparado, recebendo os Sacramentos.
Se, por nossa causa, assim sucedesse, pecaríamos gra
vemente.
Visitei uma vez um italiano gravemente enfermo,
que a princípio recusou os Sacramentos, porque o médico
e os parentes lhe tinham dito que dentro de poucas se
manas se levantaria do leito.
Pobre iludido! Desenganei-o; disse-lhe que morreria
antes da meia-noite; e conféssou-se imediatamente.
Boa intenção, mas cruel mentira, que bem podia ter
sido causa de sua eterna condenação.
«A santidade de Deus, — escreve o P. Rickaby — , es
tá em Ele ser Verdadeiro em Si Mesmo, por essência.
Ele não pode em Suas palavras, ou revelação de Si
Mesmo, contradizer o que realmente tem em Seu pensa
mento, sem deixar de ser Santo e de ser Deus.
Mas a santidade das criaturas intelectuais, como todos
os outros seus atributos e perfeições, deve ser modelada
pela perfeição do seu Criador.
A santidade no homem deve significar plenitude de
verdade, como significa em Deus.
As palavras de Deus não podem diferir do Seu pen
samento, porque Deus é a santidade essencial.
Nem o homem ponde falar de forma diferente do
que pensa, sem desfigurar o atributo da santidade em si
mesmo, que é a isenção do mal.
É esta a razão real, intrínseca, primária e inseparável,
por que a mentira em toda a parte, e sempre, é má, nun
ca é lícita» (Political and Moral Essays, 230).
Não é- verdade que os católicos condenam a
mentira em teoria e a admitem na prática, com o
seu falar equívoco e restrição mental?-

Não: não é verdade.
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Convém definir primeiro bem os termos, para que
não argumentemos «como sobre coisa incerta,.,, como
quem açoita o ar»f na frase de S. Paulo aos Coríntios (i
Cor. 9, 26).
((Restrição mental», como a mesma expressão indica,
é um acto da mente que limita o significado natural
que as palavras aparentemente têm.
Se eu não dou o mínimo indício exterior, por qual
quer modo ou circunstancia que seja, — de pessoa ou
de lugar, inclusive pelo tom peculiar de voz que em
prego — , de que limito mentalmente o sentido natural
das minhas palavras, faço uma "pura restrição mental»,
ou em bom português: «minto», — o que nunca é lícito.
Se, porém, atento o diverso emprego da linguagem e
os costumes sociais, indico extemamente que limito no
meu pensamento o significado das minhas palavras, não
minto: faço uma ((ampla restrição m e n t a l — que é
sempre permitida e lícita.
Os acatólicos confundem estas coisas, que são inteiramente diferentes, e traduzem o termo latino «aequtvo^
catio» pelo termo inglês «equivocation»; equivocação.
Ora, «aequivocatio» significa: ampla restrição men
tal; e ccequivocation»: pura restrição mental, ou mentira.
Se o meu arguente tiver esta distinção presente, não
terá dificuldade em entender a doutrina dos moralistas
católicos.
Ilustremos o exposto com alguns exemplos.
Um amigo importuno vem repetidas vezes a minha
casa pedir-me dinheiro emprestado, que eu antevejo que
nunca me pagará.
. „
Um dia, a minha criada, que é inteligente, diz- e.
«O meu Patrão não está em casa».
~
O uso da sociedade não indica claramente que
estou em casa para ele»?
,
O Cardeal Newman apresenta um bom exe p
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-— Que novas traz de França, meu Lorde?
Pergunta alguém de um ministério.
— «Olhe, não sei. Não tenho lido os jornais». —
Replicou.
Nenhum cidadão particular tem direito a esperar
que um homem público revele, no curso de uma conversação ordinária os segredos diplomáticos do Governo.
Um assassino é preso em flagrante. Levado ao tri
bunal, «declara-se inocente».
Em teoria legal e na prática, considera-se inocente
até que se prove judicialmente que está culpado.
Um Sacerdote pode ser interrogado no tribunal, —
e tem sido — , sobre segredos do confessionário e res
ponder com toda a verdade: «Não sei».
Em verdade, ele nada sabe de ciência comunicável;
e todos os tribunais do mundo civilizado lhe reconhecem
o direito de guardar inviolável o «sigilo sagrado».
Jesus Cristo deu-nos um admirável exemplo de res
trição mental, quando declarou que o Filho de Deus não
sabia quando seria o Dia de Juízo (Mrc. 13, 32).
Ele de certeza o sabia, como mantêm todos os San
tos Padres em suas controvérsias com os Arianos, Apolinaristas, Nestorianos, Monofisitas, etc. (Lébreton: Hístoire du Dogme de la Trinité, 1, 559-586).
Como o Sacerdote confessor mencionado, Ele conhe
ce o facto, mas o divino segredo do Dia do Juízo Final
pertence a Deus-Pai; e não fazia parte da missão que
impendera ao Seu Cristo e aos Seus santos anjos.
Neste sentido, não o sabia (Lagrange: Evangile
selon Saint Marc. 327; Cfr. Ac. 1, 7; S. Aug.: De Tru
nitate, 1, 12 ; Ser. 97; S. Tom. Sum. 3, q. xo, a. 2).
Os moralistas católicos dividem os segredos em três
casses: «segredo natural», que concerne à própria vida
privada e às faltas secretas do próximo»; segredo confia0>)» que se refere ao que nos foi comunicado sob pro
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messa de segredo; «segredo profissional»', que abrange
os factos descobertos ao Sacerdote, médicos, advogados c
oficiais públicos.
Não é somente lícito, mas em muitos casos obriga'
tório. guardar todos estes segredos; guardá-lo* inviolà'
velmente.
Quando o povo impertinente, ou alguém, maliciosa
ou tolamente, nos assediar para nos "pescar»» os nossos segredos profissionais, é perfeitamente justificável a «restrição mental», para cortar de vez a curiosidade.
O «segredo de confissão» não admite excepção al'
guma. Obriga sempre, mesmo com perigo de v-ida.
Os outros segredos admitem excepções.
O «segredo natural» e o «segredo confiado- deixam
de obrigar, quando a «autoridade interroga oficialmente»
para salvar um terceiro inocente, ou a Comunidade em
geral.
Então não só não há obrigação de o guardar, mas há
obrigação de o revelar.
O mesmo deve dizer'se em especial do segredo pro
fissional, quando de o guardar se seguisse quebra de
preceito mais alto. Exemplifico.
Um médico sabe privadamente que um escolar, um
colegial, padece de enfermidade contagiosa.
Está obrigado a participá-lo à legítima autoridade,
para que o separe e não contagie os demais.
Sabe que um mancebo sifilítico pretende casar, e
tem ocultado o seu estado de saúde à sua noiva.
Está obrigado a preveni-la, a fim de que ela pro
ceda como lhe aprouver.
Tudo isto é tão claro, que até o próprio senso co
mum o indica.
Diz-nos ele que, quando a observância literal do se
gredo prejudique gravemente alguém ou o bem-estar
geral, é necessário não o guardar (H. March, i 929 )'
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„Portanto, só e licito, usar de «.restrição mental»,
escreve o P. Rickaby — quando, por um lado, somos
apertados com perguntas capciosas sobre coisas que, por
outro lado, por motivos graves, temos o direito de conservar secretas e de que outros as não saibam» (Pohttcnl
and Moral Essays, 225)
As opiniões laxas respeitantes ao seu uso foram con
denadas pelo Papa Inocêncio XI, a 2 de Março de 1679
(Denzinger: Enchiridion, 117 6 -117 8 ).
Não ensinam os Jesuítas que o fim justifica os
meios?

Os Jesuítas, de comum acordo com todos os moralis
tas católicos, ensinam que um fim bom justifica os meios,
se eles forem igualmente bons, ou pelo menos indiferen
tes; mas que um fim bom nunca justifica os meios, se
eles forem moralmente maus.
Todos os católicos sustentam, com S. Paulo, que
«não é lícito fazer mal, para que daí venha bem» (Rm.
3. 8).
Segundo os princípios elementares da Ética Católica,
uma acção só é boa, se todas as partes que a constituem
o são; isto é: fim, meios e circunstâncias de tempo, lu
gar e restantes.
Faltando algum destes três elementos de moralidade,
a acção é má.
Permita-me o arguente que ilustre com um exem
plo a doutrina que acabo de expor.
Se eu der uma esmola a um pobre por caridade, a
acção é boa.
Se dou um concerto de piano num teatro, que é
urna acção indiferente, em benefício de um instituição
e car^ d e t num e noutro caso usei de meios bons nu
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Mas, pelo contrário, se eu dou dinheiro a um oolí
t,co para que me se,a adjudicado um lugar ou e m C
no Município, perverto um meio bom com um fim mause eu, como outrora Robin Hood, roubo aos ricos pan
dar aos pdbres, o fim foi bom, mas os meios foram maus;
se eu, finalmente, dou dinheiro para o hospital da ci
dade, para ser honrado pelos homens, esta circunstan
cia rouba-me todo o mérito sobrenatural da minha ge
nerosidade, como diz expressamente Jesus Cristo (Mt.
6, 1-2).
Em todas as três hipóteses a minha acção é monlmente má.
Se, em vez de calúnia, fosse verdade, como a não
teriam mencionado nos seus ataques os dois maiores ad
versários dos Jesuítas: Pascal no século XVII e Doiiinger
no século X IX ?
Se não fosse calúnia, mas verdade, porque a não en
controu nunca nenhum acatólico nalgum autor aprovado
durante os quatro séculos passados?
Os 1.000 florins oferecidos pelo Jesuíta P. Roh em
1852, e os 2.000 florins oferecidos pelo Deputado ale
mão Dasbach em 1903, a quem encontrasse este princí
pio imoral nalgum autor Jesuíta, ainda se não perderam.
O jesuíta apóstata, Count von Hoensbroech acenou
o desafio no seu livro uDer úzveck hetligt <ii* Ah*# c
recorreu ao tribunal a reclamar os florins.
,
O tribunal em primeira instância, e depois 0 tn • re
de Colônia na uapelação" sentenciaram contra e e,
o fundamento de que as passageus a ^ iz d a s^ ^ m ^ ^
jesuítas não continham, nem formal
y
i
o
o princípror «0 fim jm lifio »> »'™>"
tholtc Moral Teaching, 4)-
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Já o dissemos noutra resposta a outro arguente, mas
vamos repeti-lo.
Esta acusação cabe a Lutero, e não aos Jesuítas.
Ao sancionar a poligamia do Landegravio, Filipe de
Hesse, Lutero e seus amigos, Melanchthon e Buser, agi
ram sobre o principio de que co fim bom justifica os
meios maus».
A dispensa de Lutero a Filipe para casar com Mar
garida von Sala ostensivamente era para evitar que o
Landegravio caísse em adultério; mas realmente era para
prender este príncipe licencioso à sua luterana.
Por outro lado, Lutero urgia com ele, que conser
vasse o acto em segredo para evitar o escândalo; e que
se lhe perguntassem quem era aquela senhora, respon
desse que era uma senhora muito das suas relações, uma
senhora que lhe era muito dedicada.
Por conselho de Bucer e de Lutero, Filipe negou
publicamente que estivesse casado com Margarida, por
que «que mal vem ao muido de um homem dizer uma
coisa boa, mentindo fortemente (eine gute starke Luge)
por uma causa digna e a bem das igrejas cristãs»? (Grisar: Luther, 4, 5 1 ; Verres: Luther, 135 ).
Tenho encontrado, com frequência, médicos que
acusam os católicos de defender este princípio verdadeira
mente imoral, e eles seguem-no todos os dias na prática.
Não têm escrúpulo de matar a criança antes de nas
cer, para salvar a vida da mãe; ou de praticar «ovariotomia», sem causa suficiente.
«Cuida o ladrão, que todos são da sua condição».
N ão se revela o verdadeiro e sp írito dos Je s u í
tas na «M ó n ita S e cre ta », ou In stru çõ e s Secretas
dos Jesuítas?

Não, porque a «Mónita Secreta» foi deliberada e
caluniosamente forjada e escrita por Jerónimo Zaho-
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bios Jesuítas, como o P. Gretzer em 1617 e o P Huv’eT
browcq em 17 13 , provaram que cada uma das s u a s ^
ginas e contradita pelas instruções autênticas do P. Acquaviva, quinto Geral da Companhia, a quem a atnbu;.
A «Mónita Secreta» foi declarada apócrifa por mui
tos escritores não-católicos, como: Dõllinger. Fnecnch.
Gieseler, Huber, Lang e Reusch.
Durante os debates, — há um século —. em In
glaterra sobre a Emancipação Católica, mais de um orador
a denunciou igualmente como apócrifa.
N ã o ensina a Igreja Católica que é lícito men
tir aos protestantes? Com o quereis que vos acredi
tem os, se o C o n c ilio de Constança decretou expficia m e n te que se não está obrigado a pagar uma
prom essa fe ita a um herege? (Gieseler: Kirchengeschict, 2 „ 4 1 7 ) N ão foi em virtude deste princíp io que foi violado o salvo-conduto dado pelo
C o n c ilio a H u s s ?

Como foi dito a outro arguente. a Igreja ato
ensina que a mentira é intrinsecamente ma.
,
É a contradição entre o pensamen.o e as pa.a ^
que, se se tornasse comum, arruinaria J ' • J 501
hotnens não poderi
É proibida pel
16) e condenada p<
Prov. 6, 17; 13, 22
A calúnia de
tem sido muitas ve— --
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OS NOVÍSSIMOS. JUÍZO PARTICULAR.
RESSURREIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL.
MILENARISMO
Há ainda algum a prova para além da m o rte?
Com o se dem onstra, pela B íb lia , que à m orte se
segue im ediatam ente o ju íz o ? E se há ju íz o p a rti
cular após a m orte, para q u e é o ju íz o u n ive rsal
no fim do m un d o ? (M t. 2 4 , 3 7 ; 2 Pedro, 2 , 7 ) .

Segundo a doutrina católica, a morte é universal
(Jos. 23, 14; 3 Reis, 2, 2; Hebr. 9, 2 7 ); é um castigo
devido ao pecado de Adão (Gén. 2, 17 ; 3, 19; Rm. 5,
13; 6, 25; 1 Cor. 15, a i -22); é o fim do estado de prova, e portanto, depois dela não há mais prova, nem mé'
rito, nem demérito (Ecles. xi, 3; Mt. 24, 42; 25, 13 ; Jo.
19, 4; 2 Cor. 5, 10).
O «juízo particular», embora se não encontre nunca
expressamente mencionado na Bíblia, vem claramente inv
plícito em muitas passagens dela, que nos falam da ime'
diata retribuição depois da morte.
Na parábola do Rico e de Lázaro diz Jesus Cristo:
«E sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos
Anjos Anjos ao seio de Abraão.
E morreu também 0 nco, e foi sepultado no wfer«o» (Lc. 16, 22).
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Ao ladrão arrependido disse na Cruz: <
verdade
te dtgo, que hoje serás comigo no Paraíso» (Lc 23, 43).
S. Paulo fala também do Céu, como de recompensa
imediata dos bem-aventurados (2 Cor. 5, 6-8; Cfr. Füip
1, 2 1).
Santo Agostinho (354-430) escreve: As almas são
julgadas ao sair do corpo, sem esperarem aquele dia em
que serão julgadas unidas a seus corpos, para serem ator
mentadas ou glorificadas com aquele mesmo corpo em
que habitaram sobre a terra» (De Anima et ejus Ongine, 2, 8).
O Papa Bento XII definiu, em 1336. na sua Bula
«Benedictus Deus», que as almas dos que saem desta vida
em estado de pecado mortal descem imediatamente de
pois da morte ao inferno, onde estão sujeitas a tormen
tos infernais; e as que morrem em estado de graça santificante contemplarão intuitivamente, e face a face. a
essência divina».
Foi este também o ensino do Concilio de Fíorença,
em 1439.
O «Juízo universal» é um artigo de fé expresso em
todos os «Credos»: «Apostólico», «Niceno» e Atanasiano».
* Os Profetas da «Antiga Lei» chamam-lhe: «0 Dta
do Senhor» (Joel, 12, 3 1; Ezeq. 13, 5: Is. 2, 12).
Nosso Senhor descreve-o pormenorizadamente (Mi24, 27; 25, 3 1) e os Apóstolos lembram-no muitas vezes
(Act. 10, 42; 17,-31; Rm. 2, 5-16; 14. 10; 1 Cor. 4, 5 '<
2 Cor. 5, 10; 2 Tim. 4, 1; 2 Tess. 1. 5; Tiag. 5, 7)Seu fim é manifestar diante de todo o genero numano a misericórdia e a justiça de Deus.
Abrangerá todas as nossas boas e más o ra^ pa
^
ociosas e os mais secretos pensamentos ( r*
Será "precedido dos seguintes principais eventos, un
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versai pregação do Evangelho (Mt. 24, 1 4 ); Conversão
de muitos judeus (Rm. n , 25); Grande apostasia e vinda
do Anti-Cristo (2 Tess. 2, 3 ) ; Muitas perturbações extraordinárias na natureza (Mt. 24* 29* 2 Pedro, 3 * to)»
Depois, Ressurreição geral dos mortos e Juízo uni'
versai.
N ão é o dogma da R e ssu rreição da carn e co n 
trário à razão ? Com o é possível que cada um res
suscite com o m esm o corpo que agora te m ? N ão
está o corpo do lim em m udando c o n sta n te m e n te ?

A Ressurreição dos corpos é eminentemente racional
e um dos eventos miraculosos, que só Deus, com o seu
•infinito poder, pode operar.
A razão humana de per si não poderia nunca conhecêdo de certeza; mas cremo-lo firmemente, porque a
Igreja Católica, Mestra infalível da Divina revelação, o
declarou, em nome da Bíblia e da Tradição, artigo de íé
em seus «Credos»: Apostólico, Niceno e Atanasiano; e
em seus Concílios: no de Constantinopla, em 553; e
no IV de Latrão, em 1215.
Este último diz: «Todos os homens se levantarão
de novo com os próprios corpos que agora têm, para re'
ceber o prêmio ou o castigo conforme suas obras».
Esta doutrina vem já expressa no Antigo Testa'
mento.
A princípio, apresenta-se-nos vaga.
Depois, vaúse precisando lentamente até se nos mos'
trar em toda a sua luz.
Os Profetas predisseram a restauração de Israel, sob
a figura de ressurreição geral (Oseias, 6, 3; 13, 14; Ezeq.
37* tt)* e e referem-se à Ressurreição de Cristo como a
penhor da nossa (Sim. 15, 10 ).
Ainda que os textos de Isaías (Is. 26, 1 9-21 ) e de
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Daniel (Dan. ia, 2) e o mmto cí.ado d, u ,. k,
nha carne verei o meu Deus» (Job m '
J
m em

c l a r a m c n t c a R e s s u r r e i ç ã o g e r i l f p e r ^ m ’^

f *'

£> íomi,arados com o °"snal hebraico, t o d a v a o ,^

Padres citam-nos muitas vezes
ção dos corpos.

c o m o p rovas

de Ressurrei

, Maf 0 texto claro e inequívoco do Antigo Testamen
to e o do Livro dos Macabeus (2 Mac. 7, 9-11).
Nosso Senhor falou frequentemente da Ressurrei
ção dos corpos aos Saduceus e atribuiu a sua negação à
ignorância das Escrituras (Mt. 22, 29; Mrc. 12, 18-27;
Lc. 20, 27-38; Jo. 5, 28^29; 6, 39-40; 11, 23-26).
A Sua Ressurreição (Lc. 24, 39-43; Jo. 20, 27-28),
no seu mesmo Corpo, confirma o seu divino ensino acer
ca da Ressurreição dos nossos corpos.
S. Paulo pregou-a diante do Areópago em Atenas
(Act. 17, 18, 31-32 ), em Jerusalém (Act. 23, 6), diante
de Félix (Act. 24, 15) e diante de Agripa (Act. 26, 8),
e menciona-a muitas vezes em suas «Epístolas» (Rm. 8.
1 1 ; 1 Cor. 6, 14; 15, 12; 2 Cor. 4, 14; 6, 1; Filip. 3. 1:
Ress. 4, 12 ; 2 Tim. 2, 1 1 ; Hebr. 6, 2).
Prova a Ressurreição dos mortos pela Ressurreição cie
Cristo, declarando que se os mortos não hão-de ressusci
tar depois da morte, também Jesus Cristo não ressuscitou
(1 Cor. 15, 13 ; Cfr. 5. Tom. m , Q. 5^< art* 0
Todos os Santos Padres falaram claramente da Ressur
reição dos mortos, porque se viam continuamente na ne
cessidade de a defender contra os pagãos, que negavam
a imortalidade da alma, e contra a heresia gnóstica. que
professava que toda a matéria era má.
Declaravam: que era uma verdade divinamente
velada; que não era impossível ao infinito poder e
(S. Ciril. de Alex.: Cat. 18); que estava '
- KO
ressuscitasse um corpo que tinha sido temp 0 ^ \\aer.%
Santo e nutrido com a Eucaristia (S. ren*
25
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4, 18 ); e que não era justo privar o corpo do prêmio,
ou do castigo, dado à alma (S. Ciem. A d Cor., i, 25)*
Valiam-se muitas vezes de analogias, tiradas da na'
mreza, domo: do grão de trigo, que primeiro apodrece
no seio da terra, e depois renasce e apresenta-se melhora
do; da sucessão das estações do ano; e do prodígio Ho
profeta Jonas (Mt. 12, 39-40).
O Dogma da Ressurreição depois da morte rião im
plica somente a imortalidade da alma (Major: A Ressurrection of Relics); implica a real e completa ressurreição
do (homem na plenitude de sua natureza.
Há no ressuscitado uma tríplice identidade que faz
que ele seja a mesma pessoa que foi desde o berço: iden
tidade de alma; identidade de vida corporal; e identida
de da última substância material do corpo.
Todos os católicos admitem a completa identidade
da alma, porque a alma é o principal factor determinan
te da identidade pessoal.
Também cònvêm todos em que a essência do mila
gre e mistério está em que se devolva ao homem a sua
vida corporal.
(Dividem-se, porém, os teólogos quanto à identidade
material da matéria do corpo: a maioria aceita-a e defende-a; mas a minoria opina, que a identidade material
não é necessária.
Sabemos muito bem, que a substância material de
que é composto o nosso corpo está mudando continuamente; mas isto não destrói, dizem, a razão e a expe
riência, a identidade vital do nosso corpo desde a infân
cia à velhice.
Os Católicos crêem, com S. Paulo, que o Corpo res
suscitado possuirá qualidades que antes não tinha; mas
que elas não interferirão com a sua identidade substancial.
O corpo ressuscitado será impassível, isto é: imortal
e incorruptível.
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«Ressuscitará em incorrupção» (1 Cor. 15, 42-44).
((Não poderá jamais morrer (Lc. 20, 36).
((Ressuscitará em glória». Isto é: «Resplandecerá co*
mo o sol no reino de seu Pai» (Mt. 13, 43).
«Ressuscitará em poder». Isto c: não estará mais su
jeito aos limites do espaço, como o Corpo do Senhor res
suscitado.
«Ressuscitará corpo espiritual». Isto é: adornado de
qualidades espirituais e sobrenaturais.
«Em toda a ressurreição, — escreve o P. Vonier —.
há um acto directo de Deus, produzindo uma vida, que
já não existe sob nenhuma forma, e que a faz ser idêntica
com a jque dantes era.
A identidade da vida corporal não tem outra origem,
nem tem outra fonte, senão a omnipotência de Deus.
única que pode fazer tornem à vida, tomem a ser, as
coisas que tinham deixado de ser (The Life of the World
to Come, 155).

Que pensa a Igreja do Milênio, ou do reinado
de Cristo sobre a terra no fim do mundo? (Apc.
20, 4-7)
A Igreja Católica nunca considerou o Milênio como
artigo de fé, nem disse nunca que a Bíblia ou a tradi
ção o ensinasse.
Alguns escritores da Igreja primitiva, como PapiasTertuliano, Santo Ireneu, S. Justino, favoreceram o Milenarismo, devido principalmente à interpretação literal
de alguns livros proféticos e do Apocalipse de S. loão.
O gnóstico Cerinto, que acreditava num paraíso sen
sual terrestre, foi indubitavelmente herege, como hereges
foram os anabaptistas alemães do século XVI.
Não há traços de Milenarismo, nem nos Evangelhos,
nem nas Epístolas.
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A Ressurreição dos bons e dos maus, o juízo univer
sal e o fim do mundo são mencionados em sucessão con
tínua, não deixando intervalo para o mítico reinado milenário de Jesus Cristo.
Além de o citado texto apocalíptico ser muito obs
curo, é geralmente interpretado como alegoria: significa o
combate espiritual de Cristo e de sua Igreja com Satã e
os poderes do mal.
Neste sentido alegórico o interpreta Santo Agosti
nho:
A primeira ressurreição representa a Redenção e a vo
cação ao Cristianismo.
O reinado de Cristo com os seus santos representa
a Igreja e os seus trabalhos apostólicos sobre a terra.
O Milênio representa o espaço de tempo que há-de
preceder o juízo, ou a duração total da Igreja (De Civit.
Dei, 20, 6-7. Cfr. «O Adventismo», pelo P. J. Rolim).

LXII

O DIABO. O INFERNO. A MISERICÓRDIA
E A JUSTIÇA DE DEUS E O INFERNO
Estão os católicos obrigados a crer que o Diabo
é um ser pessoal? Se Deus é infinitamente bom e
omnipotente, por que o não destrói?
O IV Concilio de Latrão ensina t 110 diabo 6 os outros demônios foram criados por Deus bons por nature
za; eles, porém, fizeram-se maus pelo seu pecado».
Deus não criou o demônio; criou um puro espínro
angélico, por nome Lúcifer (Is* 14* 12), que, por pura
malícia e soberba, se rebelou contra o seu Criador, que c
condenou ao inferno com todos os outros anjos que ele
seduzira (Lc. 10, 18; Judas, 1, 6; 2 Pedro, 2, 4; Apoc.
1 2 , 7.9).
A Bíblia diz que foi ele que tentou os nossos primei'
ros pais (Gén. 3, 1; 2 Cor. 11, 3 ): David (1 Par. 21, 1):
Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto (Mt. 4. 10): Ju
das (Lc. 22, 3 ); e que tenta todo o gênero humano (Lc.
22, 3 1 ; Jo. 8, 44; a Cor. 4, 4; 1 Pedro, 5. 8).
Se Deus se visse coagido a alterar o seu divino pla
no por causa do procedimento de uma de suas criaturas,
por exemplo, destruindo o diabo, estaria por esse mero
facto sujeito à vontade de uma sua criatura e a sua ac
ção dependente da acção dela.
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É, sem dúvida» grande o poder do diabo e dos outros
espíritos malignos de nos tentar, como diz o Apóstolo
(Efés. 6, i i -12 ); «mas Deus é fiel, 0 Qual não permitirá
que vós sejais tentados mais do que podem as vossas fo r'
ças, antes fará que tireis ainda vantagem da mesma ten'
tação, para a poderdes suportar» (1 Cor. io, 13 ).

Pode provar-se somente pela razão que o in
ferno é eterno? Criam os judeus no inferno? Não
davam eles à palavra «Sheol» o significado de «se
pultura»? Por que creem os católicos num inferno
eterno? Não houve muitos Santos Padres universalistas?
A razão não pode provar que o inferno é eterno; ela
só pode demonstrar que a doutrina do inferno não envolve contradição.
Sabemos que as penas do inferno são eternas, por
que Deus assim o revelou.
A Igreja Católica sempre ensinou que Deus condena
ao inferno para sempre todo aquele que morre em peca
do mortal.
O IV Concilio Laterense ( 1 2 1 5 ) e o de Trento (5ess.
6, cap. 14; Sess. 14, cán, 5) ensinam que a sorte do impenitente é o «castigo perpétuo e eterno, a eterna con
denação».
É verdade que a palavra hebraica «sheol» no An
tigo Testamento geralmente significa «sepultura»; mas
também significa «a vida de além-campa, feliz (Gén.
37» 35) ou infeliz» (Núm. 16, 30).
Tem ainda a mesma significação algumas vezes
no Novo Testamento (Act. 2, 27; Apc. 20, 13 ).
Os Judeus, a principio, tinham uma idéia muito va
ga da vida futura; mas Deus protegeu-os sempre contra
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v o g a e n tre o s p a g ã o s : panteís-

(D. B ., 4 , 1316).
Criam na vida futura, mas preocupavam-se princi
palmente com a presente: a sua felicidade pessoal e a
prosperidade nacional (C. E., 5, 531).
Nos livros do «Pentateuco, Josué, Juizes e Reis», não
se íaz distinção explícita entre a sorte dos bons e a sor
te dos maus, na outra vida (Vigouroux: La BiiAe et
les Découverts Modernes, 4, 585).
Job é o primeiro que afirma a recompensa do justo
na outra vida e implicitamente proclama o castigo dos
maus (Job, 14; 16, 8).
Os Salmos (48, 72, 91, 95 e 110 ), o Eclesiastes (cc.
1 1 e 12 ), os Provérbios (cc. 10, 11, 14 e 24) e os Pro
fetas Menores (Joel, 3, 1-2 1; Sof. cc. 1 e 3), Isaías
(Is. c. 76), Ezequiel (Ez. c. 32) e Daniel (Dan. c. 12)
mencionam o castigo eterno dos maus.
O Novo Testamento menciona claramente a doutri
na do inferno em cada uma de suas páginas.
S. João ©aptista insiste sobre ele, para levar os pe
cadores a fazer penitência dos seus pecados (Mt. 3.
10 -12; Lc. 3, 7-9, 17; Jo. 3, 36).
Jesus Cristo, ao convidar os homens a segui-10 e a
crer no Seu Evangelho, lembra-lhes continuamente que
a sua eterna salvação está em perigo; que. se morrerem
em seus pecados, merecerão eterno castigo.
Acautela-nos de pecar contra o Espírito Santo (Mt.
112, 32) e do pecado do escândalo (Mt. 18, 8): insiste na
necessidade de cumprir os deveres da caridade fraterna
(Mt. 5, 32) e de guardar castidade, — e tudo sob pena
de eterna condenação.
«0 Reino dos Céus é para quem faz a vontade d e '^ u
Pai»; o inferno, para os que *obram a tmqutdade» (Mt.
m o . d u a lis m o e m e te m p s ic o s e

7’

Muitas de suas parábolas fecham com a condenação
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dos maus ao inferno, como: a do trigo e da cizânia (Mt.
13, 24-30); a da rede (Mt. 13, 47-50); a
rico e de
Lázaro (Lc. 16, 18 -3 1); a d a ceia grande (Lc. 14, 16-24);
a do real banquete de núpcias (Mt. 22, 1- 14 ) ; a das 10
virgens, prudentes e loucas (Mt. 25» 1-13 )* e & âos talen'
tos (Mt. 25, 14-30).
Na sua descrição do Juízo Universal pintou ao vivo
a separação dos bons e dos maus, aos quais dirá: «Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está
aparelhado para o diabo e para os seus anjos» (Mt. 25,
4 1).
Pretenderam alguns que o Evangelho de S. João
contradizia o que Jesus Cristo ensinara nos Sinópticos.
Não é, porém, assim, pois ele nos apresenta sempre o futuro destino do homem sob a idéia geral de vida
ou morte eterna (Jo. 3, 3, 15-16 ; 6, 40, 55, 59; 12, 25,
4850; 17, 2; ao, 3 1 ) .
Os Apóstolos repetiram a doutrina do Senhor.
S. Pedro diz que os falsos mestres e falsos doutores
perecerão na sua corrupção e serão atormentados no in
ferno, com os anjos rebeldes (S. Pedro, 2, 1 ,4 , 9, 12 ).
S. Judas fala dos ímpios e dos que negam Jesus
Cristo, os quais à imitação dos maus anjos e das perversas
cidades de Sodoma e Gomorra, sofrerão a pena do fogo
eterno e serão lançados nas trevas eternas (Judas, 4, 6-8,

12).

S. Paulo consola os Tessalonicenses com a promessa
do gozo e recompensa que os esperava por sua muita
paciência, assegurando-lhes que os seus perseguidores se
riam banidos por Deus, privados para sempre de sua gló
ria e «pagariam a pena eterna de perdição» (2 Tess. 1,
6-9).
«Os iníquos não possuirão o reino de Deus» (1 Cor.
6, 9-10; Gal. 5, 19 -2 1; Efés. 5, 5)'.
Os Universalistas dizem que o vocábulo grego «aio-
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nios>» não significa «eterno,, mas um período muito
longo (Mt. 25, 46).
Mas é a mesma palavra grega que se emprega para
significar «vida eterna» e «pena eterna,.
Assim como ninguém disse nunca que a recompensa
do justo terá fim, assim também seria irracional supor
que Jesus Cristo ensinasse que o castigo dos maus o
devia ter.
Oxenham diz: «Se Jesus Cristo quis ensinar-nos a
doutrina do castigo eterno, não Lhe era possível em
pregar termos mais claros, nem mais expressivos.
Se o não quis ensinar, não Lhe era possível esco
lher linguagem mais certa «a priori» para enganar-nos,
pois a experiência de 18 séculos prova «a postericm
que Ele tem enganado sempre a imensa multidão dos
seus discípulos» (Eschatology, c. 4, 102).
É verdade que alguns Santos Padres. — por exem
plo: S. Gregório Niceno (395) e provavelmente S. Gregório Nazianzeno (330-390) (Cfr. D. T.. 5, 68) —.
negaram a eternidade do inferno, influenciados pelos er
ros de Orígenes (185-255), que cria na restauração (apokatastãsis) de todas as coisas.
Mas Orígenes foi condenado em 543 pelo Sínodo de
Constantinopla e novamente em 553 pelo V Concilio
ecumênico de Constantinopla.
Afora estas poucas excepções, os Santos Padres en
sinaram unânimemente, com a Bíblia, a doutrina da
eternidade do inferno.
Santo Inácio de Antioquia (98-117) aiz que os
falsos doutores que corrompem a fé serão Priva 0i/ ■ °
Reino de Deus e irão para o fogo inextinguive » (
Eph., 16, 2).
. £
S. Justino Mártir (165) declara que. se o in erf
não existe, não existe Deus; ou, se existe, na a se
dá da forma como os homens procedam para c
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e então a virtude e o vício são palavras vãs (Apol. i,
9; Cfr. Apol. 1, 8, 12, 17 -18 ).
Tertuliano (160-240) afirma, contra Marcião, que
há inferno e que o temor dele é necessário para que os
homens pratiquem a virtude (A dv. Mãrcion, cc. 26*28).
S. Basílio (331 '379) fala muitas vezes das penas
eternas do inferno, e insiste sobre a pena de dano e a
pena de sentido.
«Os pecadores, diz, pretendem pô-lo em dúvida, para
continuarem a pecar impunemente.
Porém, ele é claramente ensinado por Nosso Senhor
e Seus Apóstolos» (De Sancto Spiritu, 16; In Ps. 33;
Regulae breviter tract, 267; Exort. ad Bapt., 13 ; 8).
S. João Crisóstomo (344*407) condena o Universa*
lismo de Orígenes e responde às objecções dos hereges
e dos pagãos, então correntes, contra a eternidade das
penas.
Ninguém, no Oriente, expôs esta doutrina com tan*
ta clareza, nem com tanta insistência, como ele, nos
seus sermões dirigidos à sociedade corrupta de Antioquia
e Gonstantinopla (Hom. 8, In Thess; In Mt. 1 1 , 7; 17,
7? 36, 3; In 2 Cor. 9; Ad Phil. 3, 2; Ad Hebr. 1, 4).
Santo Agostinho (354-430) prova a doutrina do
inferno com a Bíblia e a razão e responde mais energi
camente do que nenhum outro Santo Padre às objecções
correntes no seu tempo.
A sua doutrina pode estudar-se nas 200 páginas de
«VEternité des Peines de 1’Enfer dans St. Augustin»
de Lehaut.
A crença universal do gênero humano, de que os
maus serão justa e severamente punidos depois da morte,
prova igualmente a existência do inferno.
Custa a crer que os homens andem tão despreocupa
dos deste pavoroso e fundamental Problema, que tanto
afecta a sua vida de aquém e de além-campa!
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«A negação da última sanção, — escreve o P. Arendzen
, levai>noS'ia a admitir este absurdo: que o homem pode blasfemar e odiar a Deus, renunciar deliberadamente ao Céu, preferir à posse de Deus qualquer v;l
prazer, e estar ao mesmo tempo tranquilo com a certeza
de que Deus está obrigado a perdoar-lhe.
Em semelhante hipótese, Deus não tena meio de
punir o desprezo de Suas criaturas para com Ele- (What
Becotnes of Cur Dead?, 6 1).

Como pode Deus, sendo infinitamente bom e
misericordioso, condenar aqueles que ama aos tor
mentos eternos do inferno? Não implica o inferno
tal crueldade da parte de Deus, que hesita riamos
em a atribuir ao mais insensível dos homens? Que
pai ou mãe atormentaria assim um filho, por mais
perverso que fosse? Não implica o inferno o triun
fo final de Satã sobre Cristo-Redentor?
Sem dúvida, o inferno é um grande nusténo e. co
mo todos os outros mistérios do Cristianismo, excede mfinitamente o alcance da nossa inteligência, que é finita.
Os católicos sabem que é um dogma divinamente
revelado e confiados na palavra de Jesus Cnsto, Filho de
Deus, aceitam-no humildemente, sem a mínima hesitação.
Dizem, como o Apóstolo: "Ó profundidade das ri
quezas da sabedoria e da ciência de Deus! quão incom
preensíveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os
seus caminhos!» (Rm. n , 33)*
Rejeitam os cientistas um facto conhecido, simp es
mente porque o não podem explicar?
É honesto que um incrédulo agora pergunte,
mo pode Deus, sendo bom, punir as Suas criaturas
o inferno?»
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E pouco depois: «Como pode o mundo ser criatura de Deus, sendo tão mau e cheio de misérias, e Deus
infinitamente sábio e bom?»
ÍDeus é muito bom, ou muito mau, consoante o in- crédulo se sente inclinado a negar o inferno, ou a divina
Providência.
E todavia em Deus tudo é uma e mesma coisa: a
Sua Misericórdia, Justiça, Poder e Amor.
O limitado alcance da nossa inteligência é que vê
um atributo divino em oposição com outro.
'Ele não pode anular a Sua Misericórdia com a Sua
Justiça, nem a Sua Justiça com a Sua Misericórdia.
Ele não pode desviar-se do que é recto, sem deixar
de ser Deus.
Ele é Justiça? Ele é Misericórdia.
Deus podia ter criado um mundo em que as almas,
que enriquecesse de graça, nunca a perdessem; não ce
dessem nunca à tentação.
As almas no Céu são livres e, todavia, não podem
pecar.
Mas, o facto é que Deus não criou o mundo assim.
O gênero humano durante milhares de anos cedeu
à tentação e cometeu enormidades, antes como depois
da Redenção.
Deus prometeu-nos a felicidade eterna, com a con
dição.de O servirmos livremente, durante a nossa prova.
Se o pecador, sabendo antecipadamente o serviço que
Deus lhe requer e que está à sua disposição para o au
xiliar com a sua graça a cumpri-lo, a isso se recusa, po
de honestamente acusar Deus de injusto, por o punir
etemamente?
A Igreja ensinou sempre que se alguém é conde
nado ao inferno, é porque o mereceu.
Se alguém pode dizer com inteira verdade: «Eu fiz
isto, porque não sabia que Deus o proibia»; ou: «Eu fiz
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'Porque «Deus quer que todos se salvem* (, Jim
2. 4>
Se alguém morrer revoltado contra Deus, esse a si
mesmo se precipita no inferno.
Por que há-de acusar a Deus, se ele é o único res
ponsável?
Eu tenho encontrado Homens, que deliberadamente
corromperam inocentes e numerado as suas vítimas, co
mo os soldados no tempo de guerra contam os seus ti
ros felizes.
Eu tenho conhecido homens que, por pura malícia,
têm arruinado a felicidade de uma família amiga.
Eu tenho conhecido homens que têm defraudado
menores, deixando-os na miséria.
Se morrerem impenitentes, poderá Deus, Jesus Cris
to, dizer-lhes, como dirá a muitos: «Vinde, benditos de
Meu Pai, possuí o Reino que vos está preparado desde o
princípio do mundo»? (Mt. 25, 34).
É injusto pintar Deus impassível, comprazendo-se
desde o Céu em ver sofrer as almas no inferno, de co
ração insensível aos gritos de perdão e misericórdia que
Lhe dirigem.
Jamais houve um só condenado que gritasse por mi
sericórdia, ou a quisesse.
A vontade do condenado está confirmada no mal
para sempre.
.
Quanto ao triunfo de Satã sobre Jesus Cnsto. so
isto: Satanás triunfaria sobre Jesus Cristo, se p esse
prometer e dar o Céu a quem por suas obras merecesse
o inferno.
. ,
O inferno implica a sua derrota, porque vin íca a
premacia de Cristo e da Lei divina, que nao pod
impunemente violada.
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Como pode Deus, sendo infinitamente bom,
predestinar uma alma para o inferno? Como se harmonixa este decreto com a liberdade de eleição?
Se Deus previa que eu me havia de condenar, por
que me criou?
A Igreja Católica nunca ensinou que Deus predesti
nasse alguém para o inferno.
Pelo contrário, o Concilio Tridentino (Sess. 6, cân.
17 ) condenou a heresia de Calvino (Inst. 3, cc. 2 1, 23
e 24), que afirmava que havia um «decreto divino abso
luto», que predestinava parte do gênero humano para 0
inferno e, para que fosse eficaz, também para o pecado.
Se assim fosse, nenhum homem inteligente prestaria
culto a Deus: se Deus fosse Autor do pecado, ou nos ti
rasse a liberdade para nos tirar a possibilidade de merecer.
Tão repulsiva doutrina explica por que hoje a nova
Inglaterra puritana é em grande parte «Unitária».
A doutrina de Calvino, que muitos dos seus discí
pulos rejeitam como irracional, é inteiramente contrária
à Bíblia, que insiste em que a misericórdia de Deus es
tá sempre disposta a perdoar aos maiores pecadores (Rm.
2, 4; 2 Pedro, 3, 9), e que Jesus Cristo morreu por ro
dos os homens (2 Cor. 5, 1 1 ; Jo. 1, 29; 1 Jo. 2, 2) e que
((Deus quer que todos os homens se salvem» (1 Tim.
2, 4).
Deus é o Eterno Presente, O «Eu sou 0 que sou»
(Êxod. 3, 14). NEle não há passado, nem futuro.
Omnisciente, tudo conhece.
Conhece, portanto, o futuro antes que suceda; mas
não sucederá, por Ele o ter conhecido antes.
Ele conhece o que nós livremente quereremos.
O seu conhecimento, porém, não influi na nossa
liberdade de acção.
Nas coisas humanas, podemos prever uma coisa, sem

O

ceder>° r

3 n° SSa

in f e r n o

“ Usa de ela vir a su-

p° r exemplo: Eu aviso um pobre nadador de que se
nao aventura a vencer a nado certa distância; aviso um
ancião de que não atravesse determinada rua- aviso um
motorista de que o sinal com a luz é uma ordem aos au
tomóveis para parar.
Não sou atendido, e são mal-sucedidos: o nadador
afoga-se; o ancião é atirado contra um poste de ferro
por uma motocicleta e despedaça o crânio; o motorista
fica esmagado entre o automóvel e um eléctrica
Quem é o responsável pela sua morte? Eu. que os
avisei? porque previ as catástrofes?
Semelhantemente: Deus avisa o pecador de que se
não aventure ao mar de tão graves pecados; que se não
exponha ao perigo de cair em tentação, porque «Quem
ama o perigo, perece nele» (Ecli. 3, 27).
É Deus responsável pela morte etema do pecador,
se ele deliberadamente escolhe desobedecer aos seus man
damentos, que muito bem conhece?
Dir-me-eis: — A comparação não é exacta.
— E há alguma comparação que o seja?
— Vós não podeis valer ao vosso amigo teimoso:
mas Deus pode valer ao pecador, dando-lhe mais gra
ça para que não peque; ou, se pecar, para que se arre
penda.
Por que o não faz?
— Não podemos responder a esta pergunta, porque a
distribuição das graças de Deus é um mistério impene
trável.
— Aventuremos, todavia, umas quantas PJlavra*'
E se Deus porfiar em conceder graças 50 re
ças ao pecador, e ele porfiar em as rejeitar, em
a Deus: Não! Não! e Nãof»
_ „ j a taj
Quer o meu arguente que Deus lhe conceda
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enchente de graça, que o prostre, que o vença, tirando-lhe a liberdade?
Parece que é isso que pretende, sendo alias tao cioso
da sua liberdade...
Mas, que mérito teria então o pecador?...
Deus é livre, e livremente quer ser servido, ama
do e louvado, nò tempo como na eternidade (P. R.).
Estamos certos de que Deus concede a todo o pe
cador graça suficiente para que possa salvar-se, e de que,
se se não salvar, será exclusivamente por sua própria
culpa.
O problema foi bem posto pelo P. Martindale, que
escreveu: «O problema de Deus ter criado assim o mundo,
sabendo o que o homem poderia e faria, abusando de
sua natureza e circunstâncias, diz respeito a duas liber
dades e suas relações: à nossa e à de Deus.
Mas nem sequer a nossa própria liberdade podemos
verdadeiramente analisar.
Temos intuição directa de que isto é básico, e de
que o não podemos pôr de lado.
Negai-o, e cada passo que derdes para diante na
vida vos desmentirá.
Furta-sé, porém, à nossa adequada análise.
Sendo assim, como se não furtará à análise da in
teligência humana a liberdade de Deus?
É pela nossa liberdade que mais nos assemelhamos
a Deus; e assemelhamo-nos a Ele tanto mais quanto
mais livremente O provocamos...
Falso é o problema que nos apresentam de contra
dição entre dois termos, não nos sendo nenhum deles
inteiramente conhecido, e, além disso, precisamente cm
coisas que não compreendemos.
O mais que podemos dizer de Deus, perante esta
verdade tão terrível, é que Ele respeita tanto o facto
transcendente da nossa liberdade, que a antepõe ao dese-

0 INFERNO

jo da n o a eterna felicidade» fCod « t i th. w .
tural, 328).
Ifte ^«pernaSuponde, por um inatante. que Deu, ã criava
almas que previa se nao haviam de salvar
Seguir-se-ia daí que aquelas que tivessem «do cria
das, so pelo mero facto de o haverem sido, sem esforço
nem cooperação alguma de sua parte, teriam a absoluta
e infalível certeza de serem salvas.
Vícios e virtudes estariam a par. A lei moral não
teria sançlo.

Que ensina a Igreja Católica rebtivamente aos
tormentos do inferno?
A Igreja Católica nada definiu acerca da natureza
das penas que padecem os condenados no inferno.
Os seus teólogos, porém, unânimemente ensinam
que os condenados sofrem duas sortes de penas: pena
de dano e pena de sentido.
A pena de dano consiste na etema e merecida se
paração de Deus e na convicção de que têm o que qui
seram, o que elegeram (Mt. 21, 4 1; Lc. 13, 27; 1 Cor.
6, 9? Ap&. 212, 15 ).
Esta é a pena principal que os condenados pade
cem no inferno, como dizem os Santos PadresSanto Agostinho escreve: »Não conhecemos tormen
to algum que se lhe possa comparar» (E n c h ir 1 11
S. João Crisóstomo: Insuportável é 0 fogo do infer
no e atrozes os seus tormentos; mas, se fosse possive.
rèunir num só mil fogos infernais, o seu torI? fnt? Mi
séria comparado com o tormento de ser exc ui 0 * ,
ria beatífica do Céu, odiado por Jesus nsto e co
a ouvir de Sua divina boca: «Eu não te conheço» («
In Mt. 23, 8).
.
A pena de sentido consiste no

torm ento

do fogo
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tantas vezes mencionado na Bíblia (Mt. 13, 30-50; 18,
8; Mrc. 9, 42; Lc. 16, 24; 2 Tess. 1, 8; Hebr. 10, 27;
Aoc. 17, 8; 19, 20).
Não obstante o fogo do inferno ser uma realidade
física, é crença geral que não é material como o nosso
fogo (S. Ag.: De Gen. ad Lit., 12, 32; S. J. Dam. De Fide
Orth., 4 27).
Sabemos que até ao Juízo Universal as almas conde
nadas estão separadas de seus corpos e que estes depois
dele serão de tal natureza, que o fogo os não poderá des
truir.
É inútil especular sobre a sua verdadeira natureza.
Vale mais confessar a nossa ignorância nesta questão, que
excede «videntemente o alcance da inteligência humana.
O corpo em si mesmo é incapaz de padecer. Quem
padece é a alma, porque é o princípio vital do corpo.

Não é injusto castigar uns quantos anos de pe
cados com uma eternidade de tormentos?
Não; não é injusto.
Não devemos estabelecer a comparação entre a bre
vidade da vida e a eternidade; mas entre o pecador eter
namente obstinado no pecado e a infinita Santidade de
Deus, «cujos olhos são tão puros, que não podem ver o
mal» (Habac. 1, 13 ) .
Se acaso o pecador tivesse mil anos de vida, mil anos
de prova, mudaria o problema?
Que são mil anos, dez mil anos, comparados com a
eternidade?
De facto, devíamos dar graças a Deus pela brevi
dade do tempo de nossa prova, que é o tempo do perigo
de cair.
Podemos fazer a escolha definitiva de Deus num mi
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nuto, como o estão dizendo as conversões operadas no
leito da morte.
Deus diz-nos: «Eu chamo hoje por testemunhas 0
Céu e a terra, de como vos propus a vida e a morte, a bên*
ção e a maldiçao. Escolhe, pois, a vida, para que vivas»
(Deut. 30, 19).

Não sofre o homem já bastante neste mundo,
para que seja necessário que, a seguir, Deus o cas
tigue com o inferno no outro? Não seria suficiente
um castigo temporário?
Não é verdade, diz Balmes, que o pecador sofra sem
pre nesta vida todo o castigo que lhe é devido por suas
faltas.
De facto, o remorso roedor da consciência atormen
ta-o; a mesma irregularidade de sua vida origina-lhe não
poucas enfermidades e faz-lhe sofrer outras desastrosas
consequências...
Não lhe faltam, porém, meios de embotar o estímulo
da consciência; de neutralizar os efeitos dos vícios; nem
artifícios para sair da humilhante situação a que o levem
os excessos de sua vida (Cfr. Balmes: Cartas a un escéptico, c. 3).
Uma das provas da imortalidade da alma é justa
mente a impunidade de muitas iniquidades na vida pre
sente, que reclama que Deus as castigue na futura.
«Ai de vós os que sois ricos, porque tendes a vossa
consolação» (Lc. 6, 24).
«Filho, lembra'te de que recebeste os teus bens em
tua vida, e de que Lázaro não teve senão males, por isso
está ele agora consolado, e tu em tormentos» (Lc. .0,
Os protestantes do século XVI negaram desdenhosa-
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mente o Purgatório, e defenderam com toda a energia
o Inferno.
Os de hoje negam o Inferno, e querem que todos
os tormentos da vida futura se reduzam a um Purgatório.
Uma e outra negação contradizem claramente a Bí
blia e a divina Tradição.
Se Deus perdoasse sempre, também na vida futura,
a Lei moral ficaria sem a última sanção.
O pecador poderia continuar a pecar, na certeza de
que, mais tarde ou mais cedo, Deus teria de o receber no
Reino de Sua glória e de que não haveria diferença, pelo
menos essencial, entre ele e qualquer outro bem-aventu
rado.
O Purgatório inspira pouco ou nenhum terror à
maior parte dos homens.
Daí a necessidade do inferno, para que os homens,
se não por amor, ao menos por temor, se resolvam a
guardar a Lei moral e a submeter-se a Deus, seu Criador
e Redentor.

A doutrina do castigo eterno não repugna ao
espírito do nosso tempo?
Sem dúvida, se por «espírito do nosso tempo» o
meu arguente entende o espírito da descrença moderna,
que nega a existência de um Deus pessoal; a Divindade
de Jesus Cristo e Sua Morte Redentora; que discute a li
berdade da vontade e o facto do pecado; que mofa de
toda a autoridade divina, quer da Bíblia, quer da Tra
dição.
A tendência dos Estados modernos é para serem ca
da vez mais indulgentes para com os criminosos; e se o
reu é pessoa monetária ou politicamente influente, ou ae
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finge ignorar o seu crime, ou se absolve, contra todos os
princípios do direito e normas da justiça.
Nenhuma nação toleraria hoje, — e é justo—, ?.s
masmorras em que as nações do passado encerravam os
seus criminosos comuns ou políticos e as torturas que
por vezes lhes aplicavam.
Há hoje muito quem combata energicamente a pe
na de morte, pretendendo substituir todas as penalidades
por meros correctivos.
— Isto é verdade, por um lado; mas por outro...
O tremendo e ultra-pavoroso facto da Guerra >• e
do «Pós-Guerra» não o está desmentindo?...
Desde que se pretendeu fazer entrar o mundo num
estado político anti-natural, que havia, e há, a esperar
senão violências?...
O paganismo das idéias gerou o paganismo dos fac
tos; o paganismo das benignidades, o paganismo das vio
lências.
Chegou-se a esta conclusão: Só há um inocente:
sou eu. Todos os demais são culpados. E quem deve,
paga. É de elementar justiça.
Castigar Deus com o inferno eterno a impenitência
final, isso é contra o espírito moderno, e portanto inad
missível.
Condenarem os homens, em nome das nações, ho
mens e homens a pena capital, não é contra o espinto
moderno; é segundo ele.
— Não é pena eterna...
— Então que os ressuscitem (P. R-)*
Mas as leis dos homens mudam: a de Deus é que
não muda com elas: é eterna.
.
A doutrina do inferno não nasceu, nem se eseJ\v°,
veu num ambiente criado pela severidade e crue *
das leis humanas; mas é um dogma reve a o po
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Cristo, como sanção e vindicação da Sua Lei moral c
eterna.
__Sobre o «Inferno» ler, entre outras obras, «O
Problema cruciante do além», pelo P. J. Rolim. Livro
de 300 págs.

Que significam estas palavras do «Credo dos
Apóstolos»: «Desceu aos infernos»? Desceu Jesus
Cristo realmente ao inferno dos condenados? Qual
é o pensar católico acerca do Limbo?
«Nós professamos, — diz o Catecismo do Concilio
Tridentino —, que imediatamente depois da Morte de
Cristo a Sua Alma desceu ao inferno e aí permaneceu
enquanto o Seu Corpo esteve no sepulcro; e que a úni
ca Pessoa de Cristo estava ao mesmo tempo no inferno
e no sepulcro...
Inferno aqui significa as mansões secretas em que
eram detidas as almas que ainda não tinham obtido a fe
licidade do Céu (Callan-McHugh (ed.) The Catechism
of the Council of Trent, 62-63).
Esta doutrina, que foi definida pelo «IV Concilio de
Latrão, vem explícita na Bíblia.
«Ao Qual Deus ressuscitou, soltas as dores do tn/erno, por quanto era impossível que por este fosse Ele
retido» (Act. a, 24).
«Agora dizemos subiu..., porque também antes tu
nha descido aos lugares mais baixos da terra» (Efés. 4,
9 )-

«No qual Ele também foi pregar aos espíritos que
estavam no cárcere» (I Pedro, 3, 19 ).
O próprio Jesus Cristo referiu-se muitas vezes r.o
Limbo dos Santos Padres, onde estiveram retidos os jus
tos até ao dia da Ascensão, •sob a figura de um banque
te (Mt. 8, i i ), ou de uma festa nupcial (Mt. 25, to).
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Chamou-lhe também *m o ét Akmi+»
de Látam e do Rico (Lc. « 4 n ) , c
lavras que dingftt, desde a Crm. m LadcSo

(Lc. a * 43).
Ao aparecimento de fmm Crmo
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transformou-se em Paraíso.
Por «Limbo dos m enni
felicidade natural que loggaat
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LXIII

O PURGATÓRIO. O CÉU. A COM UNICA
ÇÃO DOS SANTOS
Onde fala a Bíblia de Purgatório ou de orações
pelos defuntos? Creu a Igreja primitiva num esta
do intermédio entre o Céu e o Inferno? Não seria
mais racional supor que após a morte a alma se
gue directamente para o Céu, ou para o Inferno?
A Igreja Católica definiu a existência do Purgatório
em dois Concílios Ecumênicos: no de Florença em 1439
e mais tarde no de Trento (Sess. 25), que diz: «A Igre
ja Católica, instruída pelo Espírito Santo, baseada nas
Escrituras Sagradas e nas antigas tradições dos Padres,
declarou nos Santos Concílios e ainda muito recentemen
te neste Sínodo Ecumênico (Sess. 6, cân. 30; Sess. 25, cc.
2 e 3), que existe um Purgatório, e que as almas nele
detidas podem ser auxiliadas pelos sufrágios dos fiéis,
mas principalmente pelo aceitável Sacrifício do altar».
O mesmo Concilio declarou (Sess. 14, cân. 12 ), de
conformidade com as Escrituras (Núm. 20, 12 ; 2 Reis,
12, 13-14 ), que Deus nem sempre perdoa neste mundo
a pena temporal devida aos pecados.
Por outro lado, as mesmas Escrituras dizem que na
da pode entrar no Céu manchado (Sab. 7, 25; Is. 25, 8;
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Hab. i» 13 ; Apc. 21, 7) e que os cnstaos morrem muitas vezes com pecados veniais.
Portanto, todos os que morrem com faltas veniais
ou com penas temporais não remitidas, têm de as expiar
no Purgatório.
F
A doutrina do Antigo Testamento sobre o Purga
tório funda-se no segundo livro dos Macabeus (2 Mac.
12, 43-46).
Judas Macabeu vencera Górgias numa batalha.
Indo sepultar os seus mortos e encontrado em suas
túnicas algumas moedas tomadas das ofertas feitas aos
ídolos de Jâmnia, o que era contra a Lei (Deut. 7, 25),
fez uma colecta, recolheu 12 mil dracmas de prata e en
viou-as a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifí
cio pelos pecados dos mortos.
Não julgou que eles tivessem pecado mortalmente,
«pois considerou que, tendo morrido piedosamente, tinham assegurado uma grande paz».
O Escritor sagrado acrescenta: «É um santo e salu
tar pensamento orar pelos defuntos, a fim de que sejam
livres dos seus pecados».
É verdade que os protestantes consideram apócr.fos os livros dos Macabeus, mas eles têm a mesma auto
ridade que Isaías ou S. João: têm por si o divino e in
falível testemunho da Igreja Católica.
Mas, prescindindo mesmo de terem sido divinamente inspirados, podemos citá-los como testemunho nistorico da crença dos Judeus no «Purgatório" muitos sécu
los antes de Cristo.
Jesus Cristo fala de perdão de pecados «no °tl*r
mundo» (Mt. 12, 32), o que se refere, segu n o o an
Agostinho (D e Ctv. De 1, 21. 24) e S. Gregono Magno
(D ia l, 4, 39), ao Purgatório.
qUeiS. Paulo, falando de pecados lev q
por
rnados pelo fogo, «mas a alma sera salva c
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intervenção do fogo» (I Cor. 3* ^^'^ 5)* refere-se igual'
mente ao Purgatório, segundo Orígenes (Hom. 6 Êxod.),
S. Jerónimo (In Amos, 4), Santo Ambrósio (Serm. 20.,
In Ps. 117 ) e Santo Agostinho (In Ps. 27).
Todos os Santos Padres, do Oriente como do Ocidente, mencionam o costume de orar pelos defuntos.
Tertuliano (160-240) fala de Missas de aniversário
de defuntos em duas passagens diferentes: «Consagra
mos um dia por ano a oblações pelos mortos, como se fo
ra dia de seu nascimento» (D e Cor. Mil,. 3 ).
«A viúva fiel ora por alma de seu falecido esposo,
pedindo primeiro para ele refrigério, e depois a união c
companhia com ela após a ressurreição: e com este fim
faz oblações no dia do aniversário de sua morte)' (De
Monag., 10).
S. Cipriano (200-250) decretou que se não fizesse
oblação nem oferecesse sacrifício pelo Sacerdote que ti
vesse sido «testamenteiro» (Epíst. 66).
S. Ambrósio (340-397) disse n a «Oração fúnebre»
do Imperador Teodósio: «Dá, Senhor, repouso perfeito
ao Teu servo Teodósio, esse repouso que preparaste pa
ra os Teus santos...
Eu amei-o, e por isso quero estar com ele na terra
dos vivos; nem descansarei até que minhas lágrimas e
orações o levem para onde os seus méritos o chamam,
para o monte santo do Senhor» (De Obitu Theod.,
36-37)Santo Agostinho (3 5 4 '4 3 °) escreve que sua mãe,
Santa Mónica, lhe disse já moribunda: «Enterra este
meu corpo onde quiseres, e não te incomodes mais com
ele.
Uma coisa te peço: onde quer que estiveres, lem
bra-te de mim ao altar do Senhor» (Conf., 9, 27).
S. Cirilo de Jerusalém (315-386 ) escreve: «Roga
mos pelos santos Sacerdotes e Bispos que nos prece-
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deram, 'bem como por todos os que faleceram em comunhão connosco, pois cremos que suas almas recebem
grande auxílio, quando oramos por elas, e prmcipaímente quando por elas oferecemos o santo Sacrifico , (Cath.
Myst. 5, 9).
S. João Crisóstomo (344-407): -Não são vãs as
oblações que fazemos pelos defuntos; não são vãs as
súplicas; não são vãs as esmolas,> (Act. Apost. 21, 4).
Todas as antigas Liturgias, do Oriente como do
Ocidente (Duchesne: Chrisriam Worship; Cabrol: Le
Livre de la Prière Antique, c. 33), contém orações pe
los mortos.
«Lembra-te, Senhor, dos Teus servos N. e N., que
nos precederam com 0 sinal da fé e dormem o sono la
paz.
Nós Te rogamos, Senhor, que lhes concedas um
lugar de refrigério, luz e paz, pelo mesmo Jesus Cnsto
nosso Senhor».
Esta frase: «refrigério, luz e paz» encontra-se em
muitas inscrições das Catacumbas.
A fórmula «In Puce» (Em Paz), como a nossa mo
derna «Requiescat in Pace» (Descanse em Paz) e outras:
((Tenhas luz eterna em Cristo»; ((Deus te dê refrigério'
estavam gravadas nos tumulos cristãos dos três primei
ros séculos (Wilpert: Die Malereien der Katakomben
Roms; Barnes; The Eãrly Church w the Ltght of the
Monuments, 149-157)*
É estranho que os protestantes ponham de lado
tantos testemunhos, da Bíblia como da Tradição, a
vor dos sufrágios pelos defuntos.
Mas o Evangelho de Jesus Cristo forma um cojo
de doutrina tão consistente, que a negação e um o
gma central leva logicamente a negaçao e mui
outros. ^

teom de Lutcro de que a justificação se
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opera somente pela fé levado a negar: a distinção entre
pecado mortal e venial, o facto do castigo temporal, e a
utilidade das orações pelos defuntos.
Na verdade, se o pecado não é realmente perdoa
do, mas só «coberto»; se o «homem novo» do Evan
gelho é Jesus Cristo imputando a sua própria justiça
ao homem ainda pecador, é inútil rogar pelos defun
tos, para que sejam livres da pena temporal de seus
pecados.
A negação luterana do Purgatório implica dois absur
dos, qual deles o maior: ou que a maioria dos cristãos
se condena; ou que Deus «por uma mudança repenti
na e mágica» purifica a alma à hora da morte, para
que se salve (Mohler: Symbolism, i, 3, 23; Oxenham:
Eschatology, i, 26-40).
A doutrina católica é mais racional.
Deduz-se isto de que muitos morrem com muitos
pecados veniais, ou sem ter pago à divina justiça a pe
na temporal devida a seus pecados.
Ordinariamente o homem comete muitas faltas ve
niais em que nem sequer atenta, ou facilmente es
quece, sem ao menos se lembar de que lhe cumpre arrepender-se delas.
Há também pecadores que passam anos e anos
longe de Deus; mas que à horas da morte têm a indizível ventura de voltar para Ele, quais filhos pródigos
para casa de seu Pai.
O Senhor perdoa-lhes as penas eternas; mas as tem
porais?
Onde as pagará? No Purgatório.
No Céu não se entra, como se disse, endividado
com Deus; manchado.
Platão, apesar de filósofo gentio, escreveu:
«Depois da morte, os que não são, nem totalmente
criminosos, nem absolutamente inocentes, sofrem penas
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proporcionadas às suas faltas, até aue
j
.
seus pecados, recebem a r « o m p e i a '^
que fizeram» (Phed., 29, ed. Leips)
Ç
«Quanto aos vis celerados, réus dos maiores crimese por ,sso mcuravcs,
sofrem para sempre em pum!
çao dos seus crimes» (Gorg. 8i, ed. Leips).
Eu tenho encontrado protestantes, mesmo lutera
nos, que me têm confessado que rezam a miúde pelos
seus defuntos, não obstante o ensino contrário dos seus
pastores.
É que, diziam, eles nao eram tao maus, que mere
cessem o inferno; nem tão bons, que fossem dignos
de entrar logo no Céu.
Recordo-me, especialmente, de uma mulher lute
rana de Baltimor, que rezava todos os dias pelo seu
defunto marido.
Ela não tinha lido nunca nem uma linha de San
to Agostinho, nem talvez ouvido o seu nome. Mas, le
vada pelo instinto do seu coração, procedia como se
conhecesse este ensino do Santo Doutor:
«Há tantos que partem desta vida nem tão maus,
que não mereçam ser olhados com misericórdia: nem
tão bons, que mereçam ser considerados imediatamente como bem-aventurados (De Civ. Dei, 21, 24).
Esta doutrina tradicional da Igreja >é tão confor
me à razão, que muitos acatólicos honestos a admitem.
Mallock escreve: «É decoroso reconhecer, que a
doutrina das penas e recompensa da vida futura nada tem
que seja contrário às nossas noções do que e ju>to e ra
cional.
A

Lon§e de ser u™ a supe^ 1Çf

' f j f u f è \Vorth Li-

O Céu é um lugar, ou um

estaào?Que sabe

gencia da razão e da moralidade» ( ving?, 1 1 , 290).
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mos realmente acerca do Céu? Reconheceremos ali
os nossos parentes e amigos?
O Céu é a felicidade eterna e a eterna mansão dos
justos na vida futura.
Muitos são os nomes que lhe dá a Bíblia. Chama-lhe:
Reino dos Céus (Mt. 5, 3), Reino de Deus (Mrc.
9, 46), Reino do Pai (Mt. 13, 43), Reino de Cristo
(Lc. 22, 30), Cidade de Deus (Hebr. 12, 22), Paraíso
(2 Cor. 12, 4), Vida eterna (Mt. 19, 16), Coroa da
Vida (Tiag. 1, 12 ), Coroa de Justiça (2 Tim. 4, 8), Co
roa de glória (1 Pedro, 5, 4) e Herança eterna (Hebr.
9 > I 5)*
A felicidade sobrenatural do Céu consiste na Visão
intuitiva da Divina Essência.
Nós agora vemos Deus como por um espelho, em
enigmas, mas então face a face.
Agora conheço-.O em parte, mas então hei-de conhecê-lO, como eu mesmo sou também dEle conhecid.0»
(1 Cor. 13, 12 ).
Esta doutrina foi definida por Bento X II em 1336
e pelo Concilio de Florença em 1439.
O entendimento humano é aperfeiçoado sobrena
turalmente pelo lume da glória, para que possa ver
Deus. como definiu o Concilio de Viena em 1 3 1 1 .
Ninguém pode entrar no Céu sem ser limpo de
pecado (Apoc. 2 1, 27), sem estar em estado de graça
e amizade de Deus.
Esta bem-aventurança exclui todo o mal físico ou
moral.
«E Deus lhe enxugará todas as lágrimas de seus
olhos; e não haverá mais morte, nem haverá mais cho
ra, nem mais gritos, nem mais dor, porque as primeiras
coisas são passadas» (Apoc. 2 1, 4; Cfr. 7, 16 ).

O CÉU

A eterna felicidade admite vários graus (Lc. 12,
33 ; 16, 9; 1 Pedro, 5, 4; 2 Pedro, 1, n )
aAquele que semeia pouco, também segara pouco,
e aquele que semeia em abundância, também segará em
abundanciar, (2 Cor. 9, 6; Cfr. 1 Cor. 15, 41; J0. 14. 2).
A intimidade das almas com Deus no Céu, as suas
relações com os santos, a sua imunidade de pecado,
são gozos que o humano entendimento não pode >!cançar.
«Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram,
nem jamais veio ao coração do homem o que Deus tem
preparado para aqueles que 0 amam> (1 Cor. 2. 9:
Sim. 25, 9; Is. 64, 4).
No Céu certamente conhecemos os nossos paren
tes e amigos e o nosso conhecimento será mais íntimo
e o nosso amor mais ardente do que foi sobre a terra.
Um dos maiores prazeres desta vida é o amor da
família e dos amigos.
Deus há-de sobrenaturizá-lo, mas não destruí-lo.
Tudo no Céu é sobrenatural, não há nada, porém,
anti-natural.
O mais forte amor dos amigos sobre a terra é frá
gil, e não há altercações maiores, que as altercações de
família.
Na outra vida, quando todas as almas estiverem
confirmadas na santidade, as afeições naturais do co
ração humano serão centuplicadamente mtensihcadas e
melhoradas.
Amaremos os nossos em Deus e por Deus.

Como pode um ser felix no Céu,
seus parentes ou amigos estão para semp
ferno?
O Céu consiste na Visão Beatifica, que implica q
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os bem-aventurados vêem todas as coisas pelo prisma
de Deus.
Os sofrimentos dos condenados no inferno interfe
rem tanto com a felicidade dos bem-aventurados como
interferem com a felicidade de Deus.
Na vida presente é natural que soframos, se ti
vermos motivos para suspeitar que algum de nossos
parentes foi condenado ao inferno.
É por isso que muitos homens e mulheres consa
gram santamente a sua vida ao serviço de seus irmãos,
esforçando-se com suas orações e obras de caridade por
levar os pecadores aos pés de Deus.
Mas na vida futura os nossos sentimentos serão
necessariamente outros.
Então simpatizaremos tanto com os condenados,
como simpatizamos agora com os demônios; estaremos
certíssimos de que foram condenados justamente, ten
do rejeitado todas as graças de salvação que Deus lhes
oferecera.
Agora odeiam a Deus como ódio eterno.
Isto, com seus pecados que eterpizaram, despoja-os
de tudo aquilo que sobre a terra os tornava amáveis
aos nossos olhos.

Que se entende por comunicação dos Santos?
A comunicação dos Santos é a «união espiritual»
dos fiéis que vivem sobre a terra, das almas do Pur
gatório e dos Santos do Céu, num só Corpo Místico,
de que Jesus Cristo é a Cabeça, e a «participação de
todos de uma só vida sobrenatural».
Os Santos, por seu valimento junto de Deus, ob
tem dEle muitas graças e favores para os fiéis que vi
vem sobre a terra e para as almas que padecem no Pur
gatório; os fiéis que moram na terra, com suas orações
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e boas obras, honram e amam os Santos do Céu, e com
os seus^ sufrágios e a Santa Missa socorrem as almas do
Purgatório.
O Evangelho diz-nos em muitas das suas páginas
que o Reino de Deus é um Reino divino e espiritual,
estabelecido por Jesus Cristo (Mt. 3, 2; 12, 28; Mrc.
1, 5» Lc- 17» 2° ) e entre si unido pelo vínculo da caridade (Mt. 3, 1 1 ; 5, 48; Lc. 12, 49).
Pertencem-lhe os eleitos da terra, os Santos e An
jos do Céu (Mt. 19, 29; Apc. 21, 10-27).
S. João fala desta comunicação, dizendo: O que
vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tam'
bém vós tenhais comunhão connosco, e que a nosui
comunhão seja com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cmt o » ( 1 Jo. 1, 3).
S. Paulo fala dela como «Corpo Místico de Cnsto ,
de que os fiéis são membros (Rm. 12, 5: 1 Cor. 12,
12, 27; Efés. 1, 22; Col. 1, 18; 2, 19; 3, 15).
Todos participam das mesmas bênçãos espirituais
(1 Cor. 12, 13 ; Efés. 2, 13-20), méritos (Rm. 12. 4-6:
1 Cor. 12, 25 Efés. 4, 3, 7-13) e orações (Rm. 1, 9;
15, 30; Fil. 1, 3-5; Col. 4, 12).

Que quis Jesus Cristo dizer com as palavras:
«Passará o céu e a terra, mas não passarão as mi
nhas palavras»? (Mrc. 13 , 3 1)
O sentido das palavras do Salvador é claro.
Ele acabava de predizer a destruição do Templo
de Jerusalém e o fim do mundo.
Em seguida acrescentou: O mundo, com tudo o
que nele existe, perecerá; o meu Evangelho, porem,
não: esse será eterno.
_
Esta mesma idéia fora ia expressa pe
Isaías (ls. 51, 6; Cfr. 54* 10) ‘
26

P
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— Com ela vamos fechar este livro, porque nos parece que o fechamos bem:
«Levantai os vossos olhos ao Céu, e olhai cá para
baixo para a terra; porque os Céus se desfarão como o
fumo, e a terra se gastará como um vestido, e os seus
habitantes, como estas coisas, perecerão; mas a minha
salvação será para sempre, e a minha justiça não falta'
rá» (P. R.).
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— Calisto III e o cometa
— Satisfação pelo pecado,
Halley, 256-257.
464-472.
— Libério, 359.
— Ocasiões de pecado, 463— Honório e sua condena
-464.
ção, 361-364.
Pelagianismo, 464-467.
— Zacarias e os Antípodas, Pena capital, 724-727.
364-366.
Penitenciais primitivos e me— Alexandre V/I, 366-368.
dievos, 561-568.
— e os Ordálios, 114-116.
Peregrinações pagãs e cristãs,
— e o grande Cisma cio
703-705.
Ocidente. 247-250; 260- Perseverança final, 465-467.
-262.
Poligamia, 630-631.
— e a deposição dos Sobe Por que não creem muitos,
ranos, 379-381.
65-68. •
— e a Inquisição, 425-429.
Presença
real, .525-526.
— Sisto IV e a Inquisição
Privilégio Paulino, 644-645.
espanhola, 432-436.
— e a cruzada contra os mu Probabilismo, 277-280.
Problema do mal, 41-47.
çulmanos, 368-369.
Propriedade privada, 720-722.
— Inocêncio III e as cruzadas
Prosperidade das nações pro
contra os albigenses, 382testantes, 262-265.
-384.^
Protestante: origem do vocá
— Inocêncio X I e Luís X IV
bulo, 287.
e a revogação do Edito
Psicanálise,
m -1 1 2 .
de Nantes, 389-392.
— Gregório VII e Guilher Purgatório, 792.
— e a Bíblia, 793-794.
me I, 294.
— e os Santos Padies, 794Bonifácio VIII e a disseca
ção, 255-256.
'795*
— Leão XIII e as Ordenações , — e as Liturgias, 795.
Anglicanas, 595-598; 299.
— e a M issa, 547.
Dispensas papais, 357-358.
— e as indulgências, 684.
Poder temporal dos Pa— e o Luteranismo, 796.
pas, 337-341.
— e o Paganismo, 796-797.

Papa: c o cerco de Bezieres,
384-385.
— Pio V e Gregório XIII e
o morticínio do dia de S.
Bartolomeu, 3 8 5 " 3 8 9 *
— Nicolau I e as Falsas De
cretais,

ín d ic e

a l k a b é t ic q .a s a l ít

Q
Quaresma, 451-452,

R
Razão e Fé, 136-143.
Redenção: sua doutrina, 188-192.
— é justa? 193.
Regras da Fé, 67-77.
Religião, 54.
— sua origem, 55.
— suas circunstâncias, 55-56.
— e o sentimentalismo, 56*5 7 — Nem todas as Religiões
são iguais, 57-65.
— Por que há tantas Reli
giões? 65-68.
Relíquias, 700-702.
Ressurreição da carne, 768-771.
Restrição mental, 756-760.
Revelação: sua necessidade, 69-77.
Romanista é um apodo, 286-288.
S
Sábado judaico: sua mudança
para Domingo, 707-710.
Sacramentais, 658-659.
Sacramentários, 585-586.
Sacramentos, 473*^515
— Ideia, instituição divina «.
eficácia dos Sacramentos.
N ão são obstáculo à reli
gião, 4 7 3 *4 7 7 — sua matéria e forma, 4 7 4 '
*4 7 5 .
, . .
— sua eficácia não e magica,

480.

O Q

— seu caracter, 481-402.

— seu número, 482-485*

ICO
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não foram importados do
paganismo, 485-4*7.
— seu Ministro, 487.
— sua reprtiçaq| 49^
Sacramento do Bapítsma, 490-502:
— sua necessidade, 495-497.
— sua efkácia. 500-501,
— dos menino». 497.
— clínica, 491. 493.
—*' administrado por acacóUcos, 490.
— meninos que morrem sem
ele. 497.
— condicional. 491.
— peios mortos. 499.
— por imersão, 49x.
— em nome de Jesus. 495.
— Padrinhos. 499.
— Nome cnstão dado no
Baptismo. 500.
— Controvérsia sobre o Bap
tismo, 490*
— de S. João Bapcista. >*>1— ou Benção dos sinos. 674-675.
Sacramento da Conprmaçã&*
5 ° 3 ' 5 °> :
— é necessária à salvação?
e quem a pode adminis
trar? 504-505.
— e o juramento luterano.
443-444.
Sacramento da E u c*n sb *- 5*6-534;
— nos Evangelhos 5°^— em S. Joâo, W— em S. Paulo,
5 >5 «
— nos Santos Padres. 5 '>'
-<>16.
_seus efeitos, 5 - 4 *
— obieeções, 507 *5 27 *

Missa. 535'55?í
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— Que é a Missa, 535'536;
— é um verdadeiro Sacriíício, 536-540.
Missa: tjão derroga o S a
crifício oa Cruz, 546.
— e a Bíblia, 540.
— e os Santos Padres, 543* 5 4 5 **
— dos Pre-Santificados, 531»
— pela tarde, 533.
— e as almas do Purgató
rio, 547.
— em latim, 552-554.
— e suas Orações, 547-550.
— Obrigação de assistir à
Missa, 707-710.
— Estipêndio da Missa, 550-552.
— Paramentos episcopais e
sacerdotais, 554-557.
C o m u n h ã o , 523.
— anual, 523, 451.
— frequente e Pio X , 523-524.
— seus efeitos, 524.
— sob uma só espécie, 527"5 3 2*
— e o Concilio de Constan532.
— em jejum, 532.
Sacramento da Penitência ou
Confissão
sacramental,
558-580:
— suas partes essenciais, 558.
— e a Bíblia, 559-561 e
570- 5 71— e S. }oão, 566.
e o Concilio de Latrão,
561.
e os Santos Padres, 561-568.
e o poder sacerdotal, 559.

571- 572*

— e

o

sigilo

sacramental,

5 7 2 '5 7 3 ‘

— não é optativa, 569.
— não é muito difícil, 577.
— satisfação: não basta di
zer os pecados, 577-580.
— não é paga, 580.
— anual, 450-451.
— não perverte o Sacerdote,
57

— não é incentivo ao pecado, 574.
— Confessar-me a um ho
mem como eu? 576-577.
— não degrada nem avilta
ninguém, 5 7 5 -5 7 6 .
— não debilita o caráqter,
574»
— à hora da morte, 575.
Sacramento da Extrema-Un
ção, 581-587:
— É realmente um sacra
mento, 581-583.
— e os Santos Padres, 583-586.
— e os seus efeitos, 586-587.
Sacramento da Ordem, 588'599— Sua
divina
instituição,
588-591.
— e os Santos Padres, 591*5 9 5 — Nem todos os cristãos são
sacerdotes, 487, 591.
— não se confere a mulhe
res, 5 9 8 -5 9 9 — Invalidade das «ordena
ções anglicanas)*, 595-598.
— Celibato do Clero, 600-616.
— Celibato eclesiástico, 600-606.
não é impossível nem an
ti-natural, 606-611.'

Objccções bíblicas, 611*616.
Sacramento do Matrimônio,
627*651:
seus elementos constituti
vos, 627*628.
— e os Santos Padres, 628*
*629.
— sacramento dos leigos,
631.
— morganático, 631.
— cai sob o domínio da Igreja, 632*633.
— entre baptizado e não-baptizado, 636.
— entre parentes, 637*638.
— misto, 633*636.
— ou registo civil do casa
mento, 636.
— no Advento e na Quares
ma, 638.
— anulações ou dispensas?
645*646.
— Divórcio, 639-651:
É absolutamente proibido.
Ibidem.
— e os Santos Padres, 643.
— e Henrique VMI, 296-298.
— e Duque de Marlborough
e Miss Vanderbilt, 645.
— Marconi e Miss OvBrien,
646.
— Lucrécia Borja, 647.
— Luís XII e Joana de Va*
lésia, 647.
— Henrique IV e Margarida
de Valésia, 647-648.
— Jerónimo
Bonapartc
0
Miss Patterson, 648.
— Napoleão, 648-651.
Salário familiar, 712-71V
Salvação dos infiéis, das crian
ças que morrem sem Baprismo, 4 9 s>'4 9 7 *

— Fora da Igreja não hi sal-

vação? 437*439,
Salvo-conduto
Concilio

763*765.

de
de

Huss e o
Constança,

Santa Apoiónia acusada de sui
cida, 724.
Santa Joana cTArc, 375-378.
S. Pedro esteve em Roma.
303-306,
— Bispo de Roma, 306-307.
— Primado de S. Pedro, 307-3 * 3 — é a Pedra-: Pernis et
Petra». 313-318.
— sua missão a Saroana.
318*319.
— é repreendido por S. Pau
lo, 321^3— sua negação, 356-357.
S. Paulo não foi casado, 614.
S T ia g o no Concilio áe Jeru
salém. 319 -3 2 0 ,

Saques de Luís XIV. 389-392.
Segredo natural, comissóno c
profissional. 758-760.
Sheol, 774.
Significação dos monogramas
cristãos: I. H. S.. L N.
R. J.. 667.
Sílabo, 411-412.
Sítio de Bézieres. 384-585.
Socialismo (Questão socia:).
711-722.
Sonhos, ito.
Sucessão Apostólica. 292-293:
326-327.
Suicídio e a Ética. 723-724.
— dos Mártires, 724.
Superstições? Medalhas.

-677-

— Astrologia. 107-108.
— Espiritismo. 108-110.
— Hipnotismo,

112-114*

6,0-
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— Psicanálise, 111-112.
— Sonhos, 116.
— Ordálios, 114-116.
Superstições: Ciência Cris:ã,
118-122.
Sustentação do Clero, 456.
T
Teatros, 463-464.
Têmporas, 452-453.
Teoria da hiper-população,
7 3 5 ' 7 4 2*
Teosofismo, 117-118.
Transubstanciação, 521-523.
Trindade, mistério inefável,

I 55-I57U
Universalismo de
7 7 4 ^7 7 9 Usura, 750-752.
Utilitarismo, 37-38.

Orígenes,

PERG U N TA S

V
Velas, 666.
Veneração dos Santos, 694-705.
Vésperas, 666.
Vínculo da caridade, 259-260.
Virgem' Maria, 194-195:
— Sua Maternidade divina,
195-200.
— Sua Virgindade, 200-206.
— Sua Conceição Imaculada,
207-210.
— Sua isenção de culpa actual, 210.
— Sua Assunção ao Céu,
211-212.
— Seu culto não é latrêutico, 214-215.
— Objeeções bíblicas contra
o seu culto, 215-216.
— Legendas de Maria, 212-2Í4.

Votos religiosos, 620, 622-624.
— e a liberdade, 618.

ÍNDICE DOS CAPÍTULOS

índice dos Capítulos
Dedicatória, 5.
Aclaração precisa, 7.
P refácio da primeira edição, pelo Card. Gibbons, 13.
Prefácio da segunda edição, pelo Card. Hayes. 15.
Prólogo do Autor, B. L. Conway, C. S. P., 17.
Prólogo do Tradutor Espanhol, P. S. Lhorente. S. }., 20.

I
Existência e natureza de Deus, Necessidade de crer em Deus, j »;.

II
O mal. Por que permite Deus o mal, 41.

III
Natureza da alma. A nossa alma é imortal, 48.
IV
Religião. Sua origem. Necessidade da religião. Há uma só
religião verdadeira. Indifercntismo, 54.
V
Fontes da fé, da revelação: a Tradição e a Bíbiu, 6 9 .^
VI
Todos os livros da Biblia Sagrada foram inspirados. Que se
entende por inspiração. A Vulgata, , .
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VII
Dificuldades bíblicas: Os seis dias da criação. A mulher de
Caim. Idade do gênero humano. O Dilúvio. O milagre
de Josué, 89.

VIII
í

As traduções da Bíblia e sua leitura. Atitude protestante e
Atitude católica, 99.
IX
Erros contra a religião: Astrologia, Espiritismo,
Hipnotismo, Ordálios, Sonhos, 107.

Psicanálise,

X
Mais erros: Teosofismo,
nismo, 117.

Ciência Cristã,

Evolução,

Determi

1
XI

A fé. Sua

natureza. É um acto da inteligência. A fé só de
per si não basta para salvar-nos, 126.
XII

Razão e fé. Não se opõem. A Igreja, ao mandar-nos crer,
não contraria os progressos científicos, 136.
------XIII
Milagres. Sua natureza. São patrimônio
Milagres dos Santos, 144.

da

Igreja

Católica.

X IV
Mistérios. A Trindade. A Incarnação, 153. ^
XV
O Messianismo de Jesus Cristo e o Antigo Testamento. A D i
vindade de Jesus Cristo e os Evangelhos, 161.

XVI
Genuinidade

dos

Evangelh os,

176 .

X V II

A Redenção. Castigou Deus o Inocente?

f

xvin
A Santíssima Virgem. Sua Maternidade. Sua virgindade. Sua
imaculidade. Sua Assunção. Seu cnka, 194. ^ _______
X IX
A Igreja Católica. Sua divina instituição, visibilidade e pe
renidade. A «Reforma»» do século XVI só nos trouxe
males, 217.
XX
Lutero e a Igreja Católica. A Igreja Católica leva-nos directamente a Deus. O desconhecimento dos direitos da Igre
ja Católica é devido a preconceitos ou a m i vontade. 228.
XXI
Unidade da Igreja Católica. Só ela é «una*. Nem a protes
tante, nem a cismática, tem «unidade . 235.
XXII
Objecções contra a «unidade» da Igreia. A umdade ■ da Igre
ja não se opõe ao progresso. O Cisma do Ocidente não
rompeu a «unidade» da Igreja, 251 •
X X 111
Santidade da Igreja. A Igreja Católica é santa ». Isto porém
não tira que haja católicos maus. A doutrina da Igreja
é a mesma que Jesus Cristo pregou. 266,
XXIV
Só a Igreja Romana é verdadeiramente

católica», 281
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XXV
Apostolicidade da Igreja. A Igreja Católica é « A p o s tó lic a » .
Nem a «igreja anglicana», nem nenhuma das inúmeras
seitas protestantes, pode reivindicar origem «Apostó
lica», 289.
XXVI
Dificuldades contra a «Apostolicidade». S. Pedro esteve em
Roma e aí estabeleceu a Sua Sede. Sua superioridade so
bre S. Paulo e os demais Apóstolos. É a «Pedra». Seu
poder soberano tem sido transmitido até hoje aos Papas,
seus legítimos Sucessores, e sê-lo-á até ao fim dos sé'
culos, 303.
X X V II
Poder do Papa. O Papa é superior aos Concílios. A Questão
Romana. Alexandre VI e a repartição das colônias hispano-portuguesas. N a Igreja Católica não tem havido Papisas, 332.
X X V III
Infalibilidade

da

Igreja.

Liberdade

de

pensamento, 345.

X X IX
Infalibilidade do Papa. O Papa é infalível,

352. ^

XXX
Objecções contra a infalibilidade do Papa. Os Papas: Libério,
Honório, Alexandre VI e Zacarias. Galileu. A canoniza
ção de Joana d Arc. Supressão da Companhia de Jesus, 359.
XXXI
Calúnias contra a Igreja: Persegue quem recusa pertencere. Cruzada contra os Albigenses. O Sítio de Bezieres.
A noite de S. Bartolomeu. Revogação do Edito de Nantes, 382.

X X X II
Amda. Calunias contra a Igreja: Intolerância. Excomunhões
Proibição de livros. Cremação de cadáveres. Macooana, 393.
^

xxxrn
A Igreja e o Estado. Escolas
tado, 410.

00 ns-

X X X IV
A Inquisição. Não é parte essencial da comti tração da Igre
ja. A Inquisição espanhola. 4^5.
XXXV

'

Necessidade de pertencer à Igreja Catobca- O pnnopioc Fora
da Igreja não há salvação . Os infiéis podem saívar-se. 437.
XXXVI
Conversões. Obrigações dos convertidos ao Caroè-osnio. 442X X X V II
Os Mandamentos da Igreja. Dias-Samos. }e;um e abstinência.
Quaresma. Comunhão Pascal, Manutenção da igre:a e io
Pároco, 447.
XXXVIII
O pecado. O pecado original. A graça. A justificação. O ntérito, 457.
X X X IX
Os sete Sacramentos. Sua instituição. Sua eticáoa. Os que im
primem, e os que não imprimem, caracter. O mm.st.o
dos Sacramentos, 4 7 3 *
XL
Baptism o.

Sua

necessidade e eficácia.

Quem

deve c pode
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baptizar, como e a quem. O baptismo de S . Jo io Baptista, 490.
XLI
Confirmação. Seus efeitos. O ministro da confirmação,

503.

XLII
Eucaristia. Jesus Cristo, ao institui-la, não falou metaforica
mente. Transubstanciação. Necessidade de comungar. N ão
é necessário comungar nas duas espécies. Efeitos da Eu
caristia, 506.
XLIII
A Missa. Sua origem. Alivia as almas do Purgatório. Por que
recebem os sacerdotes esmola pela Missa. Por que se diz
em latim. Por que usa o sacerdote de paramentos tão
estranhos, 535.

XLIV
Sacramento da Penitência, ou Confissão sacramental. Sua ori
gem divina. O sigilo sacramental. Contrição e satisfa
ção, 558.
XLV
Extrema-Unção.

Seus

efeitos. Como se administra,

581.

XLVI
0 Sacramento da Ordem. O Sacerdócio. O Episcopado. In
validade das Ordenações Anglicanas. Por que se chama
«Padre», «Pai», aos sacerdotes e religiosos, 588.
X LV II
Celibato Eclesiástico.
impossível, 600.

Não

se opõe a nenhuma

lei.

Não

é

ÀLV111
As Ordens Religiosas. Seus votos. Os monges da idade-méla* As freiras. Os conventos, 617.
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LVII
Quarto Mandamento. A Igreja e a Questão Social! Salário Fa
miliar. Greves. O Comunismo na Igreja primitiva. A sobe
rania popular. A propriedade privada, 711.
LVIII
Quinto Mandamento. Suicídio. Pena Capitai. A Guerra.
vissecção, 723.

Vi-

LIX
Sexto Mandamento. Eugenia. Limitação da natalidade. Este
rilização dos criminosos e débeis. Higiene sexual nas es
colas, 732.

LX
Sétimo e oitavo Mandamentos. -Juro e Usura. A Mentira. Res
trição mental. O Fim não justifica os meios, 750.

LXI
Os Novíssimos. Juízo Particular. Ressurreição. Juízo Universal.
Milenarismo, 766.

LXII
O Diabo. O Inferno. A misericórdia e a justiça de Deus e o
iaferno, 773.

LXIII

O Purgatório. O Céu. A Comunicação dos Santos, 792.
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