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Florian6polis, 31 de maio de 1952.
Revmo. Padre Agenor Neves Marques
URUSSANGA
/ ,111ulnt111· Jesus Christus.
Aprnz-me acusar em mão a sua carta de 25 do corrente datada, com o
afo11tado e precioso volume, com que deseja mimosear a arquidiocese, "sólm: a psicologia aplicada ao catecismo das crianças".
Dei-lhe, desde logo, uma primeira vista de olhos, atento, mesmo, o
.wiu mconhecido pendor, desde os tempos do Seminário, confirmado, já agora, por diuturna experiência, para aquele assunto e congeneres. Pela largueza da exposição, considerada em todas as suas faces e modalidades; pela segnrança; pela cópia de autores, cada qual mais competente, consultados, estou
c11rto que o seu trabalho, obedecendo ao preceito do poeta, "omne tulit
1mnctum", contará poucos iguais e talvez pouquíssimos superiores no gênero.
Abençoados os instantes que, a despeito das suas outras e inadiáveis ocupaçiíes, soube consagrar à sua feitura . Essas bênçãos, não duvido , concorrerão
7wra encarecer mais e mais o seu laborioso paroquiato.
Um capíPulo, por assim dizer, me levou os olhos: o que trata da
lfütória bíblica (método bíblico) . . Deve ser lido. Deve ser comentado "manu
diurna et nocturna". E depois praticado.
"O Antigo T estamento é por si só uma fonte inesgotável de fatos e
exemplos dramáticos, cativantes, edificantes, cuja narração agrada sempre, e
leva ao dever, ao mesmo tempo que comporta sempre uma instrução prática".
Palavras de ouro. O essencial é saber explorar e aplicar aquele tesouro.
"Todas as verdades dogmáticas e morais têm seu fundamento sensível na história sagrada". Mas mesmo tôdas. A Igreja, os sacramentos, o
sacerdócio, etc., aí estão em germe. Todos os acontecimentos da Igreja ali
estão preditos e anunciados. A história de Israel contém, na mente de Deus,
a história da Igreja. Omnia in figura contingebant illis (I.a Cor. l,o II).
"Que a história bíblica preceda ao cat~cismo". Por isso é que ela foi
escrita. Para ensinar. Para preparar os espíritos para o advento de Cristo.
Para a melhor compreensão dos seus dogmas e instituições. Assim que, se
não erramos na interpretação do Apostolo S. Paulo, o Antigo Testamento
está para o Novo como o mestre para o discípulo: "lex paedagogus noster
("fuit in Christo" (Gal. 3, 24). Um exemplo: a sinagolfa era a imagem da Igreia;
a arca, destinada a conter o "testemunho", isto e, as tábuas da lei, - o
tabernáculo; o maná, representava a Eucaristia; a urna, para contê-lo, - o
cibório. E' precisamente o que canta a Igreia:
ln figuris praesigna,tur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus Paschae deputatur,
Datur manna Patribus.

E a tradição católica prossegue: "O pr6prio Cristo era significado pela

!

arca; porque assim como a arca era construida de madeira preciosa (acácia),
assim o corpo de Cristo se compunha de membros puríssimos. Era ela revestida de ouro, por isso que ]ems Cristo foi enriquecido de sabedoria e caridade, de que o ouro era o símbolo. Na arca havia uma urna de ouro: era a
alma santa contendo o maná, isto é, a santidade e a divindade em t6da a
sua plenitude. Lá estava também a vara, figura do poder sacerdotal de Crist,o, o eterno s~,~erdote. !'nfim as tábuas da lei, / ª ra significar que Cristo
e o autor da lei (S. Tomas, l. a 2.a, q. 102, a. 4, a 6, um).
E contirnw, aplicando a figura a Maria Santíssima: "O profeta Davi
dançou diante da arca. Quem é esta arca, senão Maria SS.? Porque se a
arca encerrava as tábuas da lei, Maria trazia o herdeiro da m esma lei" ( Serm.
atribuído a S. Ambr.). Eis porque, na Ladainha de Nossa Senhora canta a
Igreja: "Foederis arca", arca da aliança (C fr . Vigouroux, Diccionaire de la
Bib. p. 923). E os simbolismos poderiam continuar.
De que lindos, de que santos, de que sugestivos modelos não dispõe
o catequista para o exercício da sua momentosa tarefa!
E' claro que ainda mais atraente se tornará o ensino do catecismo,
se a tudo isto se juntarem fato s e exemplos extraídos dos anais da Igreja.
Renovo, pois, o parabém e os augúrios.
Além do mérito intrínseco, o seu trabalho vale ainda como poderosc
estímulo para que sempre mais e mais nos desobriguemos, sacerdotes e leigos, do gravíssimo dever do ensino da doutrina cristã.
Às congratulações ajunta as bençãos,

J.

Arceb. Metropolitano
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APRESENTAÇÃO

"O CATEQUISTA IDEAL" não é mais que um pequeno pre.sente, tão modesto e singelo, que dispensaria o aparato de uma apresentação. Não mereceria sequer a honra desse título, síntese do compêndio, não fôra o propósito de espelhar-se na metodologia divina
de Nosso Senhor Jesus Cristo, modêlo inefável do catequista..
O autor não intende censurar os métodos alheios, e nem se
·aferra a dogmatizar as asserções próprias. Apenas estuda, apresenta e sugere, procurando encontrar sintonia nas almas dos apóstolos
da doutrina cristã, e exortá-los a conjugar todos os esforços, para a
;formação de uma pedagogia catequística, que siga as normas da
psicologia aplicada e as orientações dos que experimentaram de
. fato racionalizar seu trabalho pastoral, de acôrdo com a índole e
·os costumes de nossa gente brasileira.
Poucos dias antes de sua tão pranteada morte, o Santo Padre
Pio XI apelava para os católicos do mundo inteiro, falando com
veemência, como se quisesse acordar os membros dormentes de seu
exército. Via o Papa, com grande mágoa, a alarmante propaganda
anticatólica, do espírito das trevas, arregimentado em fileiras peda.gàgicamente organizadas, enquanto uma enorme porção dos solda- .··
dos de Cristo vinha marchando na pasmosa lentidão dos indeferentes. E foi porisso que não duvidou asseverar claramente: "O cate•Cismo é a primeira de todas as obras da Ação Católica".
Obediente a essa voz do Soberano Pontífice, "O CATEQUISTA
WEAL" decidiu-se aparecer à luz da publicidade para trazer algu.mas palavras de ânimo a todos os que desejam combater sob o estanda.rte de Cristo, como vanguardeiros de fé na expansão do seu
Reino.
·
. Para trazer também, seja lícito · afirmar, sua contribuição pa.triótica ao Brasil, cooperando com {j{,e na ingente obra da nacio.nalização integral de seus filhos. Nossa Pátria jamais seria integralmente· brasileira, se apostatasse da Fé e mque nasceu, e da Religião em que foi batizada. A Religião de um povo foi e será sempre um dos laços mais fortes de sua nacionalidade: E' para fortalecer este laço inquebrantável de nossa brasilidade que "O CATEQUISTA IDEAL" ousa apresentar-se na arena das letras.
Agradecendo, pois, toda a aceitação que tiver êste humilde
trabalho, bem como toda a crítica construtiva e as novas sugestões
,destinadas a melhorar a formação de catequistas idôneos e a orga-
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nização dicicnt(' da cakquc~c, . abra o leitor benévolo .as páginas
deste livro didático e, perdoando a sua pobreza de estilo, aten~
-se à essência da matéria e a<1s princípios fundamentais da pedagogia
do catecismo. Accipe librum et devora illuml
P. Agenor N. Marques
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INDULGÊNCIAS
Para os que estudam e ensinam a doutrina cristã.

AOS PAIS: Cem dias de indulgência, tôdas as vezes que em
suas casas ensinarem a doutrina cristã aos filhos ou aos empregados. (Paulo V, Breve de 6 de outubro de 1607).
AOS MESTRES: Tôdas as vezes que, nos dias santificados,
levem seus alunos à doutrina ou lhes ensinem o catecismo, receberão sete anos de indulgência; e mais cem dias, tôdas as vezes que
derem aula de religião na escola. (Paulo V, idem).
AOS FTF:.IS: Lucrarão cem dias de indulgência todos os fiéis
que estudarem, durante meia hora, o catecismo, quer para o apren·
derem, quer para o ensinarem. (Paulo V, idem).
Sete amos e sete quarentenas de indulgência a todos os fieis
que, tendo-se confessado e comungado, assistam ao catecismo, quando é ensinado às crianças nas igrejas e oratórios. (Clemente XII,
Breve de 16 de maio de 1736).
Indulgência plenária, nos dias de Natal, . de Páscoa e dos
Santos Apóstolos Pedro e Paulo, aos que assistem assiduamente ao
catecismo, para o ensinar ou para o aprender, contanto que, ' tendo
se confessado e comungado, rezem nas intenções do Sumo Pontífice. (Clemente XII, breve idem).
Três anos de indulgência, em tôdas as festas da Santíssima
Virgem, aos que se reunem nas escolas ou nas igrejas, para aprenderem a doutrina cristã, contando que nessas mesmas festas se confessem. (Pio IX, Rescrito da S. C. das Indulgências, 18 de julho de
1877).
Sete anos de indulgência, aos que, nas mesmas circunstâncias, tomarem a Santa Comunhão. (Pio IX, · Rescrito idem).
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INTRODUÇÃO
URGENTE PROBLEMA -

O RETORNO A CRISTO!

A Catequese! Eis um dos problemas de maior importância da
atualidade cristã. Eis uma obra eminentemente social, cujo fim é
a restauração moral da sociedade moderna, a regeneração dos bons
costumes, pela formação ético-religiosa do indivíduo. Eis a primeira de todas as obras da Ação Católica, a mais necessána e urgente de nossos dias. ( 1) A obra, que reclama, porisso mesmo, o
desvêlo, o carinho e o entusiasmo de todos os católicos.
As razões dessa urgente necessidade no-las dá o Santo Padre no áureo decreto "Provido Sane", que deveria ser lido, meditado e posto em prática pelos que, leigos ou sacerdotes, têm a seu
cargo dispensar os mistérios de Deus.
Entre as muitas razões apresentadas pelo referido decreto,
5alientam-se: a descristianização da família e a negligência dos
pais em ensinar aos filhos a santa religião . . . Além disso, o pouco
caso que fazem da formação religiosa muitos educadores modernos,
pseudo-doutores, eivados de preconceitos, ateus, neo-pagãos, materialistas, esquecidos de seus deveres para corri o Criador. A infiltração de doutrinas adversas numa mesma cidade; a promiscuidade de casamentos; a leviandade da juventude, esquecida da igreja e prêsa aos divertimentos mundanos, tudo isto, e muito mais ainda,
são razões imperiosas, para tomar a peito a restauração do reino
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
"A ignorância das coisas divinas, escreve Pio X, é a causa
principal da agonia dos corações, da debilidade das almas e da
plêiade de males tão graves que a seguem". (2)
São palavras do Concílio Plenário Latino Americano: "Suprimindo-se o ensino do catecismo nas escolas, a primeira idade cresce e se desenvolve sem nenhum conhecimento das coisas importantíssimas, sem as quais nada há que possa levar o homem a praticar
a virtude e induzí-lo a conter os apetites desordenados e contrários
à razão: vem a ser o conhecimento de Deus, Criador e Remunerador dos prêmios ou castigos que devemos esperar na vida de além
tt'nnulo; e dos auxílios celestes, que Jesus Cristo nos trouxe, para
cumprinnos os deve1:es da vida cristã.
( 1)
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E' p'ela doutrina cristã ensinada aos meninos que se conservam os sentimentos da fé, o amor à Igreja, o respeito aos santos
mistérios. E o ensino do catecismo é uma imperiosa obrigação imposta aos pastores d'alma! E o Consílio de Trento sanciona esta
obrigação como gravíssima: ... "
Catecismo! Catecismo! Eis a ordem da Igreja 'e do próprio
fesus Cristo que disse aos seus discípulos: "Ide peio mundo uni-

tierso, ensinai a todos os povos e pregai o Evangelho a tôda a criatura. ( 4).
O catecismo é o fundamento de tôda a vida cristã. (Pio XI)
E', como diz São Paulo, leite para os fracos e pão para os fortes.
ltsse livro, tão pequenino e tão grande, é o livro dos livros, só su- •
perado pelo livro por excelência, a Sagrada Escritura. Depois dela
vem o catecismo, que contém em ·substância a palavra direta de
Deus, suas verdades, suas leis. . . E eu vos digo uma verdade verdadeira - é Pio XI quem fala - o Papa também estuda o catecismo,
e tem-se por muito feliz tôdas as vêzes que pode abrí-lo, para ver
essa lei divina que sempre se torna mais vasta, mais lúcida e esplêndida, e de ver as consequências dessas primeiras e simples verP:osloral C:ul<'li\·a, p:1.~.
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o que deve crêr ou fazer para entrar no céu".
E' do célebre Juffroi esta belíssima apologia do catecismó:
"Existe um livrinho, escreve êle, que se ensina aos meninos na. igreja;
lede-o todos e achareis nele a solução de todos os problemas, de
todas as dificuldades, que por ventura vos atormentam a alma. Per~
guntai ao pequenino cristão, donde veio o homem e para onde vai,
e êle o sabe; perguntai-lhe para que está neste mundo e o que se
torn~rá depois da morte, e a sua resposta será sublime. . . Origem
do mundo, origem da espécie, problemas éticos, fim do homem
nesta e na outra vida, relações do homem com Deus e com seus
semelhantes, diieitos do homem sôbre a criação; nada disto êle
ignora; e, quando se tornar adulto não virará as costas ao direito
natural, ao ~ireito dos povos, ao direito político, porque tudo isto
·
se deriva claramente do cristianismo". ( 7).
Não é preciso dizer mais. A necessidade urgente de organizar, propagar e intensificar a catequese se avoluma e se agigan\.a
cada vez mais aos nossos olhos, atônitos diante de tudo quanto acontece hoje na face da terra ...
E a razão fundamental dessa urgência não é só a de levai
Cristo aos pagãos, mas a de fazer o retôrno dos próprios cristãos,
divorciados em grande parte da comunhão dos santos, pela sl!perficialidade de sua fé, muito extensa e pouco profunda: extraviou-se
u verdadeiro senso religioso, desvirtuou-se a maneira de crer, ·alterou-se o decálogo divino ao critério dos homens ...
E' preciso, portanto, ensinar a pensar de outro modo, criar
outra mentalidade moral! Não há outro caminho para curar os

o ensino metódico e constante do catecismo.

( ·1 ~
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dades, como elas pouco a pouco abraçam com Deus todas as vidas, todas as necessidades individuais, domésticas e sociais da humanidade e do mundo. Verdadeiramente se pode dizer que o catecismo sempre tem uma palavra para todas as coisas, para tQdos os
momentos da existência." ( 5).
"O catecismo em todas as suas propos1çoes, grande para os
grandes, médio para os médios, pequeno para os pequenos, excelso para os grandes engenhos, é sempre o catecismo; ou reduzido
aos primeiros elementos, ou com elementos desenvolvidos em tôda
a sua vastidão e com tôda a magnificiência de que é capaz, contendo o infinito como Deus, é sempre o mesmo catecismo." ( 6).
O catecismo é o resumo das verdades fundamentais da nossa
fé; é por assim dizer o código do cristão, que nele encontra "tudo

Sem estes conhecimentos será sempre má a educação e defeituosa a cultura do espírito.
Os meninos acostumados desde os primeiros anos a não ter
o temor de Deus, por não conhecê-lo, não poderão jamais suportar
nenhuma regra de bem viver; e, habituados desde a infância a não
recusar coisa alguma às suas paixões, facilmente serão arrastados
às sedições populares, às revoluções contra o Estado e à tôda a
sorte de desatinos. . . Uma vez corrompido o espírito com doutrinas
errôneas e perversas, infiltra-se nas veias, no coração e até na medula dos ossos a corrupção dos costumes". ( 3).
. Deplorando a deficiência do ensino religioso, assim fala um
dos nossos mais eminentes Prelados: "Lamentamos sempre o declínio da fé no nosso povo, a carência . de piedade, a frouxidão dos
nossos costumes mais puros entre os adultos.
A ignorância religiosa já arvorou o seu negro pavilhão entre
as multidões e demarcou os seus vastos domínios. . . Difundamos
com todo o entusiasmo e zêlo o ensino do catecismo em todas as
matrizes, em todas as capelas e escolas. Antes que o "inimicus-homo"
joeire os tenros corações das crianças, procuremos nós, homens de
beus, semear nestes férteis canteiros, o bom trigo da fé, mediante

(:l)

(;ATE<)UISTA

MARQUES

(7)

Palavras de Pio XI aos promotores da A.C., em Roma aos 16 de
março de 1930.
Pio XI, no discurso de 4 de novembro de 1927, aos delegados do;
aspint11l1·s d1t J. M. ela A. C ..
"( :11ida pn'1lim 1111" l11s!'g11:1111l'nlo dd Catl~dlisrno", pág. 33.
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1 modernos apontados pelos moralistas e focalizados
gran d es ma es
' 't 1 A ele pre
elos sociólogos da atualidade. Formar outro e~pm o.
qu ·
·
~isamente deixado claro e vivo por Jesus Cnsto nos seus Evan·

c . t 1 catecismo assimilado
dos céus
Façamos, pois, o retôrno a ns o pe o
concientemente. Ele mesmo o disse: Quem entra no reino

gelhos.

ALTA, MISSÃO

não é aquele que diz Senhor Senhor, mas o qtte faz a vontade do
Pai Celeste ( 8) e cumpre sinceramente a sua palavra divina. ( 9).

,\

Ser catequista é ser apóstolo, é trabalhar ao lado de Jesus·
na salvação das almas, cumprindo a mais delicada e importante tarefa, a mais sublime e nobre missão dos mortais.
O catequista é o dispensador da palavra de Deus; (10) é o
distribuidor dos alimentos espirituais que o profeta Jeremias reclamava para os pequeninos famintos, ( 11) é o dispenseiro que
alevanta os fracos e revigora os fortes; ( 12) é o portador de uma
divina luz que d~sipa os êrros e ilumina as cidades e as vilas, co·
mo os Apóstolos nos primórdios da Igreja. ( 13).
O catequista não é simples professor. Este dirige-se mais à
inteligência do aluno; ensina-lhe matemática, geografia, literatura;
aquele vai mais direto à alma e ao coração, para formar-lhe a vontade, educar-lhe as paixões e os sentidos; para guiar-lhe os primeü'os
passos no caminho seguro do dever, que mais tarde ha de trilhar
sozinho.
Formar corações é a missão por excelência, que faz o catequista participar diretamente dos privilégios dispensados pelo divino Mestre aos que cooperam com Êle na salvação das almas, pe·
!a pregação do Evangelho. E' esta a tarefa que São Gregório Nazianzeno chama de arte das artes e ciência das ciências. ( 14).
Não fôra o catequista instrumento eficaz· nas mãos da Pro·
vidência, inútil para muitos seria o sangue divino derramado na
cruz; inútil a dolorosa paixão e morte do Redentor; inútil para os
homens a superabundância das graças celestiais; inútil, sobretudo
para as pobres crianças, por quem teve Cristo tanto carinho, desvêlo e tiredileção, ao ponto de atribuir como feito a Si mesmo o
que a elas se fizesse, ( 15 ) e de ameaçar com castigo efeino a quem:
as escandalizasse. ( 16).
Alta a missão do catequista! "Não ha em tôdas as funções

( 1;, )

l Cor. 4-1.
f<'rcmias, Th. 4-4.
1 Cor. 8-2.
Alo~. fi, 28.
( >r:dio 11, I'. e. 1. :1;,, ·120,
1\1:11. 1.~1 ',r,

( Ili)

l\l1d

( 10)
( 11 )
( 12.)
( 1:l)

( l·I)
l\Lot1·11!:

( 11)
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"Omnium divinorum divinissimwn cooperare
cum Deo in salute animarum." - São Dionísio
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do ministério sacerdotal nenhuma outra mais excelente. mais perfeita e de resultados mais fecundos e permanentes.
Convencidos disto, os grandes Santos Clemente Romano, Iná·
cio de Antioquia, Cirilo de Jerusalém, Vicente Ferrer, Agostinho,
a famosa Aguia de Hipona e tantos outros, se dedicaram de córpo
e alma ao ensino das crianças!
.
Mas acima de todos esses grandes Santos, todo desvêlo pelas
c~anças, vemos o sublime e_:"Xemplo de Jesus, rodeado pelos pequemnos, braços abertos, coraçao pleno de alegria, abençoando-os: Sinite parvulos venire ad me - deixai vir a mim as crianças. (Deharbe).
Catequistas! Vós sois os portadores daquele fogo sagrado
que Cristo veio trazer à terra. E que outra coisa deseja o Mestre
senão que este fogo se acenda? ( 17) Sede, pois, como a luz do Evangelho que, uma vez acesa, não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas sôbre um candelabro parà iluminar a todos ( 18) transmitindo os dons gue recebestes e dispensando as bênçãos e as gracas
,
do Senhor. ( 19).
No catecismo acha o homem o verdadeiro caminho para Deus,
o Bem infinito, para o qual foi criado e para o qual tende sempre
na constante aspiração de uma felicidade completa, a qual jamais
logrará alcançar, se não enveredar logo pelo atalho que a ela conduz.
Verêda bendita, que não poderá trilhar se não conhecer as leis e
os preceitos do Santíssimo Deus, de quem veio e para o qual deve
voltar. Felicidade, que não achará nem na posse mais completa
de tôdas as felicidades terrenas, se capaz fôsse de as possuir tôdas
em conjunto.
E' este o pensamento que inculca Pio XI, citando em sua memorável encíclica "Divini illius Magistri", as profundas palavras de
, Santo Agostinho: Tu nos fi zeste para Ti, Senhor, e o nosso coração
estará sempre inquieto até que descanse em Ti". ( 20) ·
Daí, pois, a necessidade d e ser o catecismo explicado, conhecido e praticado. Necessidade expressa nas palavras tão insistentes de nossos bispos: "Urge, urge sobretudo ensinar a doutrina cristã aos ignorantes, pois está na consciência de todos que a ignorância tem invadido tôdas as camadas sociais, e é uma das causas principais dos males que pesam sôbre. a sociedade moderna". (21)
Nem de outra maneira se pode explicar tanto indiferentismo
religioso, tanto menosprêzo pelas coisas de Deus, tanto egoísmo,

/

Á'

avareza e ambição nas camadas superiores, e tanca superstição, t antos preconceitos e tanta mistura de religião no povo simples.
Ao passo que a ciência da matéria progride e avulta até às
mais extraordinárias pesquisas, até à desintegração do átomo, a
dência de Deus é ignorada até nas suas verdades fundamentais reveladas por Cristo.
'.' . . . De nada nos serve conhecer a origem dos rios, e .a altura dos montes mais elevados; de nada nos valem ·todos os outros
~onhecimentos, quando não se sabe o que é essencial para a vida:
, . . a ciência de Deus que fala da nossa alma, da nossa vida futura,
das nossas relações com o Criador." ( 22).
Tantos pontos de relevância da catequese e tantas e tão in~istentes recomendações da Santa Madre Igreja, deveriam fazer com
que fôsse o ideal de todo apóstolo de Cristo manter em suas paróquias uma catequese bem organizada, que realizasse ele fato e com
eficiência o programa da Ação Católica na Sociedade, inebriando-a
com a luz dos santos ensinamentos do Evangelho, e suavizando-a
com as consolações da religião católica praticada.
· Catequistas! A vossa missão é árdua e difícil e cheia de responsabilidade, mas é sublime, é augusta, porque é sagrada! E' a
mais subida honra sôbre a terra trabalhar ao lado do divino Mestre
e cooperar com Ele na salvação das almas, guiando-as para Êle, que
é o Caminho, a Verdade e a Vida. (23) Isto vos faz Anjos da Guarda e vos põe acima de todos os artistas, como diz São João Crisóstomo: "Que coisa mais bela e mais nobre que guiar as almas e formar O"> costumes da juventude? Não há pintor, nem escultor, nem
artista que supere, em b.eleza e dignidade ao artista das almas."
Lembrai-vos sempre que um dia, após à vossa morte, estareis
diante d e Deus, para dar-lhes conta d e vossa vida.
·
Ficai tranquilos! Não vereis na fronte de Deus a severidade
de um juiz inexorável para julgar os vossos pecados, mas a face
mi.liericordiosa de um amigo que vos vem apresentar a corôa de
glória e receber-vos na eterna mansão dos justos, onde ouvireis por
tôda a eternidade o canto de gratidão das almas que salvastes. ( 24).
Qual não será no céu a recompensa do catequista, quando
Nosso Senhor se lembrar das palavras por Êle mesmo pronunciadas: "Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fareis". (25) Se um copo d' água dado em seu nome não fica sem prêmio no reino de Deus, qual não será o galardão daqueles que guia-

•1
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( 17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Luc. 12,49
Luc. 11,23.
1 Pedro 4,10.
Pio XI, "Divini illins Magistri'', .'l i -12-20.
Pastoral mldiv;i, 28.
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(22)

Pise. de Pio XI, cm 1.5 de Julho de Hl32, aos M. A. C ..

(2:1)
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ram para Deus as almas imortais de seus irmãos, almas que custaram o prêço infinito do sangue dé seu próprio Filho U nigenito'?
Mas, antes disso, tereis na terra horas de tédio e de desânimo. Tereis que suportar talvez amargas provações, pedacinhos
difíceis, capazes de fazer esmorecer corações menos fortes. Tereis
que suportar quiçá algumas ingratidões, como as provou também
Jesus. Mas suportai-as! Quem toma com Cristo o cálice da amargura tomará também com Êle o cálice da glória. Nessas horas lembrai-vos do divino Mestre agonizante e sedento de almas e recordai
as belíssimas palavras da Escritura: "Qui seminat in lacrimis, in

exsultatione metent entre júbilos. ( 26).
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ENSINO HELIGIOSO E EDUCAÇÃO INTEGRAL
1.

Formação integral

Quão poucos são, relativamente, os que compreendem o verMuitos são
os tratados de pedagogia moderna que não esclarecem devidamente
a essência e o fim da educação, omissos em princípios fundamentais
de ética social, e daltônicos na apreciação dos fatores religiosos, em
face à vida total do homem.
Assim, os materialistas, pseudo-educadores, aprimorando o fí.
si<.:o e deturpando o psíquico; assim, os existencialistas, divinizando os instintos natmais, em detrimento das regras de moral e dos
preceitos divinos.
"
Ignorando o verdadeiro conceito da educação integral, e in~Tertendo a escala dos valores humanos, não satisfazem nem às necessidades de primeira ordem da vida, ocupando-se unicamente
com uma parte do ser humano, e excluindo de seus cuidados justamente aquela que o torna semelhante a D eus.
Preocupam-se muitos educacionistas com todos os meios de
vida materiais do homem, não recordando sequer o fim primário e sobrenatural de salvar sua alma. Alimentam o corpo e deixam morrer
de fome o espírito; saciam as paixões, desordenando os prazeres; e
suf~cam a consciência, afastando o coração do gôzo tranquilo da verdadeira felicidade humana e divina.
E' assim que não poucos pedagogistas unilaterais e exclusivistas, pretendem formar os homens filhos da natureza, negando-lhes
a dignidade de filhos de Deus, prerogativa que os põe nltidamente
acima dos brutos irracionais.
Só uma educação verdadeiramente integral poderá fazer viver o homem total, esse complexo de matéria e espírito, em trânsito pelo tempo a caminho da eternidade.
"Cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar, e polir tôdas as
faculdades psíquicas, inteletuais, morais e religiosas que constitqem
na criança a natureza e a dignidade humana; dar a essas faculdades
sua perfeita integridade; estabelecê-las na plenitude de seu poder e
de sua ação, formar o homem e prepará-lo par.a servir sua Pátria nas
diversas funções sociais que deverá desempenhar um dia, durante
clacleiro sentido da formação integral do indivíduo.
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a vida aqpi na terra. E assim, num pensamento mais alto, preparar
a vida eterna, dignificando e nobilitando a vida presente : tal é a
obra, tal é o fim da educação." (27).
Os educador~ que assim não procederem, diz, Riboulet, enfeitam o espírito em lugar de o formar. Para fo rmar o homem todo
inteiro, como diz o Papa Pio XI , é necessário atender a todos os
fatores que concorrem para uma formação integral: educação física,

()

1

(
1

Instrução e educação

3.

Instruir é ministrar conhecimentos, sejam eles quais forem,
diversíssimos na ordem e na espec1e. Educar é fornecer ao h omem os elementos de aperfeiçoamento, e formar-lhe corpo e alma,
de tal modo que êle, conhecendo-se a si mesmo e ao próximo, discernindo o bem do mal, o honesto do deshonesto, saiba o caminho
,\ trilhar na vida, para alcançar a felicidade neste e no outro mundo.
Fala-se aqui em ape1jeiçoamento, porque a educação não visa
só o presente, nao vê só a criança, mas providencia para a vida Cto
homem adulto, pensando não só no seu bem-estar .material, mas
também e sobretudo na sua felicidade eterna, porque o homem,
não é só corpo, não é só matéria, mas tem uma alma imortal, que
tamb ém precisa viver e ser feliz.
Aperfeiçoamento, porque educar é uma arte. Uma obra de
arte não se improvisa; exige vagar, calma e paciência, tanto mais
que na arte da formação individual tanto trabalha o educador como o educando.
Dupanloup elucida em frisante paralelo esta grande verda~e :
"Educação e instmção são duas coisas profundamente diversas. A
educação desenvolve as faculdades, a instrução dá o entendimento;
a educação eleva a alma, a instrução provê o espírito. ,A educação
faz os homens, a instrução faz os sábid~. A educação é o fim, a
instrução não é senão os meios. A educação é, pois, singularmente
mais alta, mais profunda e mais intensa que a instrução. A educação abrange o homem todo, a instrução não". (28).
D'Insengard, afamado e ilustre pedagogo, tem o mesmo pensamento expresso quase COIJl . as mesmas palavras: "A instrução visa
somente o inteléto; a educação trabalha simultâneamente para formar a inteligência, o caráter e a consciência''.
(27)
(28)

( DEAL
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inteletual, moral, religiosa, cívica, e profissional.
Educação moral e religiosa, eis o objetivo de estudo deste
compêndio de pedagogia catequética, que o leitor amigo tem entre
as mãos.
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Essência e fim da educação
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Ewndo "'sim hem c\am a finalidade da educaçiw
não cairem"' nem no êno dos inte!ectuali;Ws, que cuidam 4, do bphito, nerl> uo ext<crno dos materialistM, que nada vêem aci,ua da
A educação tem dois fins sublimes divinamente unidos na
matéria.
mesma nauueza, o que tão bem sentenciou Moutaigneo "Nilo é
uma alma, nem é um corpo qne se/°'"'"' é um homem!" "Se o hom en fósse o coqw, nà o hove<ia ourra moral que o higfone " (J autfrºY 1
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Necessidade da educação
O argumento Pª'" a necessidade da educação vamos buscá-lo ainda na autoridade e ciêncis do Sumo Pontifice, que nos faz
lembrar que o suieito da educação é "o homem decaido do estado
original, mas remido por Cristo, e reintegcado na oondição sobrenatural de filho de Deus, ainda que o não tenha sido nos privilégios
p.eternatuxais da ;mortalidade do c0rpn e da integridade ou equilibrio de suas ;nclinações. rennanecem, po,tanto, na natu<eta hu-

'"""" os efeitos do pecado original, porticulannente, o enfraqueómento da vontade e as tendências desordenadas.
"A estultícia está no coração da criança, mas a vara da disciplina dali a cxpnha<1'' . ( 34) . Devem-se, portanto, corrigi< " iochnações enadas, e ordenas· "' boas desde a roais tenra infância, e
sob<etudo deve ihuninar-se a inteligência e foi.alece<-se a vontade
a qual não
com as verdades sobienaMais e os auxílios da graça, se pode nem dominar as inclinações perversas, nem oonseguir a de-

vida perfeição
da Igreja."
Daqui aeducativa
nece"idade
Unprescindivel da educação integral,
que faça o homem bom e belo e forte.
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Importância da educação
Duas . palavras apenas.• Educar é ensinar a viver, a gozar
retamente a vida na plenitude de suas belezas naturais e sobrenaturais· Saber ,;ver é, .ernfim, a coisa mais importante para todos os mortais viventes; saher viver cristãmente, apesar de uma na-

5.

tureza E'
decaida
e propensa
mal."Assim como não se pade dar veraipda Pio
X1 quemao!alao
dadeira educação sem que esta seja ordenada paia o lim último,
assim taffibém, na ordem atu'1 da Providência, ;,.to é, depois que
))cu s se ieve\ou por
Filho Unigênito, que 1· o único Caminho
a V .,dade e a V ida, ( 35) não se pode dar educação adequada e

- -·-~ ---~··( ; A T--·
F (: 1
_11_1_~1··-_A_f

li I•: A L

.

;57

;,::;~dcada
ind::i:Ju
~
a sociedode hum , os, """ também
necessariamente da perf eiçõo
. (tna,l vistol (7ue a pe .

,\ql li J'( ' SS ' 1it
r·a ~ ·rio
- · crzstü,
·
·· · ' . ·ª, com evicP
· a importâ . . .
11ão
. euc1a
!"'.'"º os fami/W< e
um dos
suP"ema da edo-

/t•çao de"a m m/ta

a. compõem' .

0,

1. . eos e e rne ntos ue

1

o.

Excetlência
da ed ucaçao
q
"
Dos princípios
. d icados,
.
modo semelhante
ela m
continua a en ' .
dfae, fr=pe•ável, d
e manifesta a excele• . cwhca, apa,·ece de
em vista, em úlÍim: o '," -da educação cTistã ' : ' que bem se pode
Bem, Deus
assegoraT às ,Í mo aquela que tem
sociedade
e
felicidade
Idos educandos o
homem, isto é c .
isto no modo mais ef' IVe ' neste mundo à
ind.iv1'duos e da
' ooperando
que . é poss1vel
,
. d a d e. com D eus para oicaz
"
p . . so cie
aperf eiçoame
t dao .

su~o

r~
an'1!s~,
human~ ~ ~axima

po~~s

. · · · º""º c . - .
n o os
mais sublime do uom iazao dizia S. João Cris, .
"
dos jovens?"
(36)
.
q
e
governar
os
espírit
ofstomo:
Que
há de
"
·
os e ormar
Mas não h,
os costumes
a b e1eza e a excel,
ª Pª.1avras que nos revelem r
a sublime
s':l'renatural da obra
b,r a
Cnsto, identificando . o e amor com a qual N e ucaçao cristã,
'ecebe em meu no,,,,;'=,,:'';U os meninos declarao
Jesus
37
7. E fie, . d
stes pequeninos a Mim m o
que
acia a educação
e recebe'. ( ).

co~o

ex;:;,~':,,

i

~mndeza.
·~::d Senho~
aqu~le

i

A eficácia da ed
_
b~l~os,
dependem e
~caç~o,
ou o bom resul d
~ª- o
v1dencia. O mestr m prm;ieiro lugar das dis

inft~s1çqes

de nossos trada divina ProDeus. Instrument: nao, e mais que um
os desígnfos do Pai,
que se deve torn:"ento nas mãos de
Portanto d
Luzes.
apto para realizar

rrem,
~

e~:n:stra~e1lahm

1

l

ef=t~s

formação de seus
tai;nhém do mestre ue s
•
O mestre há de
ver?adeiramen'le
esforços na
emente das dif'iculda d es da ar sempre l m1'do a Deusvos.
.
. d
te esterilidade da terr
' o pouco fruto de s
'. m ependen- ·.
que um semeie
a em que semeia Muita
suores, da aridez
·.
. é, para que ou t ro colha.
· ( 38)s vezes ma n d a o Senhor·
O amor

~us

"'ªº"a:ª.

~estie

conh~'c.os

. . 0 centro
.
dor · "D·,\ espmtual
'd d do qual d'nnanam tod
do homem, o
do
flui o
atos do educa!l chama de zêlo
ue simpatia, a nobre dedica ,:nento
se por seus aluno'!
o transforma em ap6stol çao, o desmterêsse,
rio divino.
, em quem descobre um esp
o 1endor
e o fazque
santificaros liga

v~rdadeiro

"u

perteita seniw a cristii.
(34)
(35)

Provérbios, 12,15.
João 14,6.

(:J(i)
(:~7)

(:IH)

IIom. 60 ' i'n C'IP 18 M
Mar«. 9, fül. ' · ·
ath.
Jniin 4 _ :lH.

•

\

38

PE.

AGENOR

N.

)

MARQUES

A semelhança de Cristo, de cuja m1ssao augusta, em certo.
grau pa1ticipa, dá-se todo a todos, identifica-se com a causa e interêsse de todos, quer efetivamente o bem de seus alunos.
Esta nobre paixão do amor que êle sente consumir-lhe às
entranhas é a mola principal do progresso da escola, do aproveitamento do ensino. E' a alma dos métodos, dos processos de tôda:
a disciplina escolar.
Do alto da cátedra descem para o seio da classe às expressÕ6s ardentes, persuasivas, que afugentam o torpor, vencem o tédio,
prendem a atenção, inspiram a simpatia, provocam o amor, a reverência, a gratidão." ( 39).
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Formação religiosa
Formação moral
A religião e a sociedade
A. religião e o Estado
Vistas para o alto
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Arte difícil

Educar é uma arte tanto mais difícil, quanto mais sobrepuja
as demais artes, em beleza e sublimidade. Educar não é uma arte
meramente humana, é uma arte divina. Que admira, pois, que
exija do educador uma alma de artista paciente, calmo, imperturbável diante de todos os obstáculos?
"A formação de um homem, diz René Basin, é obra difícil, e,
quando bem realizada, é a obra prima por excelência". "Eis um
pensamento digno de meditaç~o, acrescenta Jônatas Serrano, formar um caráte1.', cultivar amorosamente a planta humana, "ê-la
desabrochar, aspirar-lhe o perfume, abençoar-lhe os frutos, tudo isso
é nobre, é belo, é consolador. Mas supõe energia, exige verdadeiro amor." ( 40).
O educador é o artista por excelência, porque talha, não
na madeira; porque esculpe, não no mármore; porque burila, não
as pérolas; porque lapida, não o diamante bruto e frio e sem vida,
mas o espírito vivo e mil vezes mais nobre, mais delicado, mais lúcido, mais precioso, que os mais preciosos minérios!
Rafael imortalizou-se na tela; Dá:nte na poesia; Miguel Angelo na escultura, e Schubert e Wagner e Verdi e Bethoven na música; mas o educador supera a todos estes, porque se imortaliza em
cada homem que educa, porque se eterniza em cada coração que
forma!
Obra de arte difícil: não a enegrece o caruncho, não a corroí a ferrugem e não a desfaz o tempo. O artista e sua obra de
arte estão feitos para a eternidade, pois assim o afirma o profeta
Daniel: "brilharão como estrêlas por tôda a eternidade - quasi
stellae in perpetuas aeternitates . fulgebunt". ( 41).
(39)
(40)
(41)
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Mons. Pedro Anísio - "Tratado de Pedagogia", pág. 118.
Jônatas Serrano - "Contra a Corrente", pág. 55.
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1ertuhdano: "Nós não somos alhek~1> àm~d em~, havia já respondido
e e\ ~r e gratidão para com D
v1 a.
ecordamo-nos bem do

A FORMAÇÃO ÉTICO RELIGIOSA

Nosso ' Senhor e Criador , na- o repud1amos
, nenhum fruto d e suaseus,
obras
ra n~o usa-los mal ou desmed'd
, somente nos moderamos pamundo sem fôro, sem balneári~sa~ente. E assim não vivemos neste
bulos, sem os vossos mercados ~ temd casas, sem negócios, sem está0 os os outros tráf
"P
or consequênci·a 0
d d .
icos . . .
' ob ras d a vida terrena ouverdi a .euo. . cns
. eao, em vez de renunciai
as
antes as desenvolve e
f . nunun as suas faculdades nat
.
com ae v1 a sobrenatural' de mod o a aperbe1çoa"
eno recer acoordenando-as
.
curar-1he utilidade ma·is e f"icaz n- mesma
vida natural e a pro, d
na, mas também material e te~ ao lso e ordem espiritual e eter"I t ,
pora.
. ~o e provado por tôda
, .
51:1ª~. mst1tuições, a qual se ident·rª h"istona
~o ,cristianismo e de
c1nhzação e do genuíno . . 1 ica com a historia da vei~dade"
p t
prngiesso de nossos dias .
IIa
.
or auto a educação cristã .
. ...
~z~ e para a vida, mas com visa formar o cristão perfeito na
ultuno fim - Deus!
os olhos sempre voitaclos para seti

Entendemos por educação religiosa a que tende a dar ao
indivíduo o conhecimento das verdades da fé e a prática das
de piedade; por educação moral (ética), a que t em em mira fazer
conhecer os deveres individuais e sociais e saber düigir e goYer-

obra~

nar os Estudaremos
próprios atos.ambos os temas, embora não tencionemos abordar tão vasto assunto nas estreitas páginas deste livro. Passemos,
pois, a estudar a formação religiosa que é o alicerce de todo o edi-

"d~ra1s,

fício moral
l.

_!__i

F orrnação religiosa

O fim da educação religiosa temo-lo indicado numa das pá·
ginas mais belas da Encíclica de Pio XI sôbre a educação da juventude.
"O fim próprio e imediato da educação cristã é cooperar com
a gwça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão."
" ... Precisamente porisso a educação cristã abraça tôda a
extensão da vida humana, sensível, espiritual, inteletual e moral,
individual, doméstica e social, não para diminuí-la de qualquer maneira, mas para a elevar, regular e aperfeiçoar segundo os exemplos e "Porisso
a doutrina
de Cristo. cristão, ·fruto da verdadeira educação
.
o verdadeiro
e1istã, é o homem sobrenatural que pensa e julga e opera constantemente e coerentemente, segundo a luz da razão, iluminada pela luz
sobrenatural dos exemplos e doutrina de Cristo; ou antes, servin·
do-nos da expressão agora em uso, o verdadeiro e completo homem
de caráter. Pois que não é qualquer
e rigidez de procedimento, segundo tirincípios subjetivos, o que constitui o verdadeiro caráter, roas tão somente a constância em seguir os eternos princípios
da justiça, como confessa o próprio poeta pagão quando louva, insuperàvelmente, "o homem justo e firme em seu propósito". ( 42).
Por outro lado não pode haver justiça perfeita senão dando a Deus
o que é de Deus, ( 43) como faz o verdadeiro cristão.
"Tal fim eterno da educação cristã afigura-se aos profanos
uma abstração, ou antes, irrealizável, sem a supressão ou o atrofiaroento das faculdades naturais, e sem renúncia às obras da vida
terrena, e, por conseguinte, alheio à vida social e à prosperidade temporal, adverso a todo o progresso das letras, ciências e artes e a
qualquer outra obra de civilização.

coer~,ncia

(42)

Horat. Od. 1, III, od. 3, V. l: Justum et tenacem propositi virum.

{43)

Marcos 12-17.
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Formação moral (ética)

- .
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tur. . . que aproveita ao homem ganhar todo o mundo , si não chega a salvar sua alma? ( 47).
E' na moral cristã que êle aprende a voltar seu coração ao
Criador, é na moral cristã que êle acha o verdadeiro caminho para
a felicidade nesta e na outra vida, é a moial cristã que lhe forma
o coração e a alma, .mostrando-lhe os deveres que tem para com
D~us, para consigo mesmo e para com o, próximo. ( 48).
Sem moral não há verdadeira educação, não pode haver so·
ciedade pacífica, e fraterna harmonia entre os homens. Ora a mo·
ra1 é em primeiro plano da alçada da religião, que ensina a regra
do bem viver na prática do bem. A moral divorciada da religião não
G moral sã.
Daí a necessidade do catecismo, daí a su~ urgência em todos
os lugares; porque a escola atual, trazendo embora no seu progra·
ma de estudos o ensino religioso, raramente encontra quem lhe dê
o devido aprêço.
" O desenvolvi~nento inteletual só por si, separado do desenvolvimento moral e religioso, torna-se um princípio de orgulho, de
insubordinação, de egoísmo e, consequentemente, um perigo para
a sociedade".
Essas palavras do célebre Guizot são explicadas pelas de
Vítor Cousín: "Não é a instrução que moraliza, mas sim a educação
e sobretudo a educação religiosa. A instruç~o pode até ser funesta ao indivíduo".
Entre os sociólogos e pedagogistas modernos poucos são os
que contam a educação religiosa e moral entre as partes integrantes da educação: e os que as enumeram, colocam-nas sempre em
último lugar, esquecidos de que "a educação das crianças consiste,
afinal, em encaminhá-las para Cristo", como diz São Carlos Bor·
.
romeu.
Dizem uns categoricamente: Educar é formar para a vida,
mas esquecem-se de que o homem não se reduz a uma só vida mortal. . . Educar afirmam outros é criar hábitos, mas não se lembram
que os atos humanos podem ser bons e maus também . . . Educar
é formar consciências, mas não dizem formar boas consciências,
retas, sinceras, leais, para consigo e com os semelhantes ...
Conta-se que Miguel Ângelo, ao terminar o seu :VIOISÉS.
brilhantíssima obra de arte, que tem deixado estupefatos os mais
geniais artistas de todos os séculos, começou a contemplá-la demoradamente, maravilhando-se êle mesmo da perfeição de suas linhas e extasiando-se diante da expressão de sua fisionomia; mas, ao

"

( 47)
( 48)

Marcos, 8,36.
Mntt'us. 5,46.
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trada: uma página inteira está reservada para assassinatos, crimes,
tragédias, desordens, greves, etc. Por que tantos crimes, tanto
dólo, tanta fraude, tantos suicídios, tantos atentados contra a inocência, tanto d esrespeito às autoridades? Tudo pela falta de instrução e educação religiosa, sem a qual o indivíduo não sabe respeitar
as leis Q.e Deus, e por conseguinte também nem as dos homens,
guiando-se unicamente pelos ditames de seus desejos desordenados.
Digam-no se não é verdade os educadores conscienciosos que
sabem das misérias morais da grande maioria dos nossos jovens libertinos. . . Digam-no se não é verdade as mães de família; provem-no as lágrimas de sangue tardiamente derramadas em tantos
lares desventurados ...
Tremendas responsabilidades de que ·um dia hão de prestar
contas estritíssimas no tribunal do supremo e eterno Juiz; tremendas responsabilidades as daqueles que agora não O querem reconhecer como Senhor, e cujas leis e preceitos pisam aos p és como retrógrad os, supérfluos e inúteis .. .
Aliás já neste mundo t erão a prova terrível - como já a tiveram tantos - a prova tremenda de que a grandeza e a felicidade de um povo não se faz sem Deus! ...
Aos tempos de hoje poderíamos aplicar as palavras elo rüais
célebre poeta do século XIX: "A educação religiosa é hoje mais do
que nunca necessária; ao passo que o homem adianta nos anos, t anto mais é pi:eciso crêr. E' uma desventura do nosso tempo, e dir-se-ia, não há senão uma desventura, aguela de se esmerarem cada
dia mais os homens em colocar tudo sôbre a terra." (Vítor Hugo ).
Cada vez mais se esquecem os homens da palavra de Nosso
Senhor Jesus Cristo: "Procurai primeiramente, ó h omens, o reino
de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado". ( 58 ) .

3.

A religião e a sociedade

Aproveitamos alguns tópicos dos mais célebres p edagogos e
sociólogos de reconhecida autoridade e de fam a universal, como seja
por exemplo E . Boutroux que assim se exprime: "A sociedade supõe
a religião, inspira-se na religião .. .
A religião desempenha um papel de princípio e não de simples instrumento . . . na origem de todo o progresso social encontram-se a fé, a esperança e o amor. A religião conservará assim o
i;eu antigo caráter de gênio tutelar das sociedades humanas". ( 59).
A rc>li~ião ó condição necessária para a vida social, e é neste
(r)K)
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sentido que escreve foerster, citado por Leonel Franca, "
não
há verdadeiro amor sem sacrifícios, não há comunidade sem renúncia de si mesmo; não há progresso social sem luta heróica contra o
egoísmo". ( 60 ) .
"Os interêsses da sociedade sofrem principalmente do egoísmo de seus membros. Entre as exigências do bem comum e as utilidades particulares existe muitas vezes um antagonismo profundo.
E não se assegura a felicidade geral sem sacrifícios particulares. A
lealdade, ·a dedicação, o desinterêsse são eminentemente virtudes
sociais; mas como exigi-las de almas plasmadas de egoísmo, ávidas
de prazer, trabalhadas de ambições terrenas? Sem o esquecimento
de si mesmo, sem a energia perseverante das grandes abnegações,
sem o espírito de desprendimento, não é possível defender o patrimônio de nossa civilização. E' preciso antes de tudo formar as
almas... A formação das almas é condição indispensável da organização externa da sociedape". ( 61).
Cremos não ser preciso mais sôbre este ponto, aliás tão bem
exposto pelos atuais sociólogos e comprovado pela · experiência dos
grandes filan,tropos.
4.

5.

(60 )
(61 )
(62)
{63 )

" Sexuallethik und sexual p aedagogik", pág. 172 ( apud Franca) .
"Ensino religioso e ensino leigo", Franca, pág., 28, passim.
"Essai de philosophie pédagogique", 277.
"Religion, Agnosticism and Education" - pág. 57.
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mo autor, está na sua religião. A sociedade baseia-se não na ciência, mas na consciência. ( 64).
Jamais uma nação gozará de paz e segurança, condições ne·
cessárias para o seu progresso, jamais será feliz, senão tiver a defesa moral de seus cidadãos, pois, como dizia Plutarco: "A Religião
protege melhor o Estado do que as muralhas'', o que explica Montesquieu: "O povo que não ama nem teme a Deus é um animal
desenfr~~do e enfurecido com liberdade para destruir tudo à sua
vontade.
Dezenas de outros sociólogos e grandes estadistas poderíamos citar, todos concordes no mesmo pensamento. Julgando, po·
rém, assás provada a necessidade da moral e da religião, fechamos
nosso artigo com as incisivas palavras de Dupanloup: "Se a religião
não ocupar o primeiro pôsto entre os vossos meios de educação, se
ela não penetrar tôda a vossa atividade, se não elevardes os vossos ,
meninos até o seu nível, a disciplina moral vergará no vosso esta·
belecimento. . .
Infelizmente nem sempre a própria religião basta para domar estas fôrças temíveis, (as paixões) mas sem ela, notai-o bem,
trabalhareis em vão! ( 65). "E' o gue diz Platão: "Mais fácil será
construir uma cidade nas nuvens, do que governar um povo sem
Deus".

A religião e o Estado

Deixemos falar ainda os sábios e os entendidos na matéria. Reservando-nos apenas o humilde papel de compilador, vamos abrindo as páginas de nosso fic hário, e cedemos logo a palavra ao grande Fr. de Hôvre: "A grandeza de um Estado não repousa nem na sua extensão, nem na sua fôrça armada, nem no número dos habitantes, nem nas suas riquezas, comércio e indústria,
nem nos seus progressos científicos, mas na fôrça moral e religiosa
ele seu povo, na fidelidade às leis da consciência, e em fim de contas
,,
na sua religiosidade". ( 62).
Não h á prosperidade numa nação, onde a religião estiver
descuidada ou mal praticada". (Tito Lívio ) .
"O Estado, observa o célebre p edagogo norte-americano Spalding, descansa mais no caráter de seus cidadãos do que nas suas leis
e na sua organização. A vida cristã, o caráter cristão constituem
a fôrça mais poderosa e mai~· duradoura potência social da vida.
Homens bons criam boas constituições. ( 63 ) .
"A dinâmica moral de um povo, afirma em outra obra o mes-

( ; i\ T I< !.,> li 1 S 'I' i\

Vistas para o alto

O homem aqui nesta terra não se satisfaz com nada. Foi
feito para o alto. Nem sequer seria capaz de suportar tanto prazer,
tanto gôzo, tanta alegria, quanto almeja seu coração, porque êle
aspira ao imortal, a uma felicidade imorredoura, que não se finda
no túmulo. E nem as riquezas, nem os prazeres, nem as artes, a
música, a poesia e tudo o mais que a terra possa oferecer de doce
e agradável, jamais hão de satisfazer às aspirações quase infinitas
de nossa alma imortal , que não se contenta com o fútil e o passageiro. E tudo na terra é fugaz e ilusório, o que faz exclamar ao
sábio: "Vaidade das vaidades, tudo é vaidade! ... " (66) .
Voltemos semp1~e as vistas para o alto, lembrados sempre de
que o papel do educador é aprontar o homem para realizar com
êxito e felicidade a missão que a divina Providência lhe destinou.
Esta missão deverá efetuar-se na sociedade,.. mas, seja qual fôr ela,
terá como fim último a glória de Deus e a salvação Ôa criatura .
Todos os demais fins do indivíduo, por .mais sublimes e nobres, por
(64)
(6.5)
( fiíi)

"Oportu~ity and other Essays and Adresses" , pág. 57.

"De la haute éducation intellectuelle", 1855 t. II, pág. 56.9.
Irn itação de Cristo.
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está a razão de sua t"xistô11cia e a f m1tl· da sua vida.
l'11rta11to •" falli:1 a 1•d11<:<l\';lll 111H· 11<-10 s11hrordi11ar 11s 111 :q"'"''
hu111a11os ao i11tl~rêsse di,·i110 que é o ideal s11pr('11to. o id1 ·:d d, ·
ti.dos os ideais, ta11to da vida i11divid11al , como d<i vida social . 1' 11
risso. diz o Padn· Ll'nncl Fran ca , nCw <'.· possível formar 1111 1 1111 .
1rn·111 s1·111 lt·r uma id(·ia de s11a 11al11rcza e <11' s1,11s d1·s linos. i\Ja" •"
possÍ\l.:I prepará-lo para a vida Sl'Ill •:011l11·c1· r :ls ra1.1-H'S s1qJr1·i11.i·•
cftJ l'i\IT". (fi7 ) .
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1 . Fatores int e rnos

H eren~·a r1sic11-/ísir1r
2.

Fatores P:xlernm.:
a) A família
b) A e.~cola
e) A sociedade

O c<l11c:tdor 11;'1 d1 · faz1·r , ·ollar s1·1111m· para o alto " <"t.11.-.1..
e as 1 istas elo .-,1 ·11 1·d11c;111dn. para 11111" '1'1a11dn c°'i(' 1·sti\ ,.,. 1r;1 w . 1
lidad1 · 1L1 vida . "' l1·111l1n· <;1•1111Jr1' cll' •11w t1·111 1111 1·1·11 11111 < :11.1<1 .. 1 ,
11111 l':ri 111ll' 11 ·L1 por 1"11· 1·111 t1!das ª' 1i\'issil111f..s ,. 111isi-ri :1s di· -. i.v:de Ul' lúgri111a ...
So'1 D1 ·11s •" :\h;;ul11!ll . S•" )),.11s ,-. l' •111t.- . s" J),.11 s , . \111111 1 \, ·
o h"1111 ·111 é rad o11al o'· p()rq1w participa 1b Ha :1.:iu l'riador:i d,. 1J, .11 ..
s1· ,. li1 n ·. 1" p11rq1 w d" alto n·c·1°IH ·11 11111 jl"d1·1 ,J., l ,1'.L'.i'd:1dc 11 " " '
\ <T." tl : , . <· 111fi111 Si · l' '' r• -.~ ri11;i a1111i 1wstc· \ :ti1· d, · l:'1.:.:,ri 111a s . •" 1'" 1, 111 ,.
:111111 " ,·,1lol'rn1 s<'11 s, 1.111i1 " Cri:tdllr. p:1r:1 lrilli:11 · 11 •·: 1111 i11l1 .. ' I"'
;1 1:- 1,. " ki d" ('0t1d11:t.ír >J1t lra lt 'Z. p11rq1w :1-;si111 1·c1111< i 1111 l·:I, ,,
-.;1· 11 11ri11ll' 1r" pr i11 \'Í pio . f,;·1 d1· ,.;: -r l;: lc · ' ' s1·11 1'ilti11111 111•1
1'11 rta11to <> 1·d11c:11lur. q11<' 11a11 ,. 1111tra c·.,i -;; 1 e1111· 11111 "."'-'
1't l\ 'dlT<'_L'.:1do pnr l l1·11~, de· 1·;1s?11;1r :1 1·1-::111\·:1 :r s1 '.g11i1· s11;1 1111 "1:. ,!,
\eTÚ lor111ar-llw <> !'lll'a<,Jt•> 1• .1 í1i11·li~i" 1 .. ia . cl1 · tal 111:11wíra •[111 · .,, 11 (., ,
cl1·p()is . 1r:1 s11a 11H·:11:;io , l1 :i r1111 i11i1:1r , . orga11i:tar 1·111 P"rf .. íl.1 , 1111
for111idad c· 1·rn 11 o idc·; tl s 11pw1110. lndn;; " ' icl c;1 is l111111:11 H1s 1· 11 ·11, '"' "
l>:t<(lli a gr:111díssi111:1 wsprn1saliiliclad1· do 11wstn '. d () :~ iii.i .
d11 1·d11('ador. :111 Lt11\·ar 1i:1 1·sl r:11L1 da vida o s1·11 1·d11c:111clo 1111 111 .1 11
1·l1· \'J1,·io de· 1'l«'l '_~ i:1 " t•1il11.,ias11111. St' dísp11 s1T .1 e·:1111i11l1:1r Jl"' ,.J. 1
J :'1 1111 ah11rc·l·t·r da \ida <l fasl'i11a111 111il ídt•ais . . \li! 11111 · 1•11!;111 11 . 111
.s1· j:1111 ,,, id<":ti;; hls1i.s ,. il11.,. ·i r i11s . idl'ais 11wr:11111 ·111 .. l< 'IT< " "'-' 'I" " '"' '
si11to11iz1·111 l'<>lll 11 l'll'llH> " 1·1Td:td1·iro ide·al
a fc ·li \' i<Ltcl .. 11: 1 ("''""
do SllllHI lk111 i11fi11iti1
l>1·11s~
'\l11a11do e·d1warcl1·s 11111a cri;111<_·a. di-.;s<' 1011/wrl . p('11s:11 1,, 1
vl'lhi<'l'...
Ti11l1a ra :t.:-1<1 d1 · falar ;is;;i111 11 •.·111i1w11tc· seH ·j,·,1.,'.,, 1
'"ª' parn se tornar p\'rfrit;1 s11a Iras!'. :tli;is Lt• l sig11ificativ:1 ,,. 11 .1
pnTiso j1111tar-ll1t · a de· H f'.lu: Hdftl1 ·111 : ''l 1 >11arnlo c·d11card .. , 11111 ..
1·n:1111.«l p1 ·11sai na d('n1iclad c· ...
si1:1
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Antes de passam1os ao estudo da pedag~gia propriamente
dita, isto . é, a arte de educar, temos que f~zer ~mda uma~ breves
considernções sôbre os fatores da educaçao coISa que nao pode
passar despercebida ao b.~m1 educador, l~vada em conta a grande
influência que exercem sobre a personahd~de d~ ~ducando.
,
O catequizando, sujeito ·da educaçao rehg10sa ~ moral, e
um organismo psico-físico, sôbre o qual a~em con?omitantemente
fatores internos e externos, que o mestre nao deve ignora:.
Duas linhas de influências plasmam o homem: a linha vertical, h~rança direta dos pais, que o fazem her~eiro d~ boas e más
qualidades; e a linha l~orizontal, her~nça do me10 ambiente, em que
se desenvolve e se defme a nova cnatura,
E' este o assunto do presente capítul~, que piocurarem~s
resumir, tirando. para nós apenas as conclusoes que toc~m ~ais
de perto a educação moral e religiosa, pois que a e~ucal~º ÍlSlca,
cívica artística, estética, etc., tratam-nas ampla e científicamente
quas: todos os livros de pedagogia nacionais e estrangeiros.
A·r

l.

Fatores internos da educação

São constituídos pelas disposições nativas e pelas tendências,
h ereditárias, ao que chamam os pedagogistas de herança psico-ff.
sica. ( 68 ) .
. _
As diferenças de índoles, d e temperamentos,
apbdoes _e
capacidades nos diversos indivíduos, herdadas _dos pais e avós, nao
deixam de influir poderosamente no desenvou1~ento ~o~poral e e?piritual do educando. Isto é coisa que ninguem mais ignora ho1e
1
em que as múltiplas expe:iências ' dos mais ab~liz~dos cientist~s
têm provado que a prole nao herda dos ancestra1~ somente os trnços fisionômicos, mas com êstes um pouco da psique paterna, um
pouco de sua própria personalidade.
Estudos profundos sôbre este ponto trazem Sully, ClaP,arede, Galton, Mendel, Vaissierre e outros mentores da moderna
eugenía.
. _
.
.
,
·
Para nós que aproveitamos a erudiçao alheia, aplicando-a a
t,,""~~'Z'il·,..1 basta-nos
'
· fl uencia d est es fato..res
" •cateq1::1ese,
ter presente a grau d e m
. , .
na formação da mentalidade.
Deixando, pois, parn os eugenistas o estudo cientifico, procuremos tirar para nós a~ conc!u.sões práticas.
,
Na educação moral e rehg10sa, o educador tera sempre que

?e

A

{68)

Backheuser.
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respei~ar o :aráter do aluno, jamais há de torcê-lo à força, pois que
o carater nao .se doma, ·mas se educa e se forma.
Esta formação, como o acentua um dos pontos cardiais da
tem que ser espontânea, isto é, não pode prescindir da
iniciativa do educando.

~s~~la. nova,

O bon: catequista não inculca os atos morais, mas suscita no
de os praticar, a vontade de corrigir os defeitos e
adqumr as virtudes.

alun~ ? dese~o

.
~· esta a auto-educação de que nos fala V aissiere, é esta a ·
formaçao que pe~di:ra pa~a a vid~ e para a etemidadi:i. , ( 69).
.
. O mestre, e força, e farol, e an10: anima e conforta 0 aluno,
ilumma-o, condu-lo pela mão ao bom caminho.
O mestre é artista, mas o instrumento que êle usa para formar o. edu?ando é a vontade do mesmo educando, 0 que faz êste
ser artista Junto com o mestre.
.
Improdutivo seria o trabalho do mestre que pretendesse anular n_o educando a herança paterna. Educar, sim, transformar, não.
A criança será sempre, em essência, aquilo que os pais a fizeram.
herança física, fisiológica, espiritual - fruto de árvore determi:
nada.
A massa humana, corpo e alma, comum a todos, não deixa
de ser um amálgama especial em cada indivíduo, tributário direto
das heranças paternas.
.
Não perca de vista o educador a importância •desses fatores
mternos, como elementos decisivos na formação do homem.
-'\

2.

Fatores externos da educação

São c?ns~it.uidos pelas influências que exercem sôbre 0 educan.do o meio fisico em que vive, e o mnbíente famif.iar escolar e

social.

'

_
, Agem poder.osamente sõbre o desenvolvimento psico-físico
nao so as cond15ões naturais do clima, da alimentação, etc., mas
sobretudo as açoes boas ou más, voluntárias ou involuntárias dos
9ue. o. rodeiam, os pais, os mestres, os companheiros que êle imita
mstmhvamente. (70).
A_ criança não vive isolada, vive rodeada de homens e coisas.
que a circundam e impregnam de emanações mais ou menos for:
tes, que ~gem sobre sua personalidade, deixando certas marcas.
pela~ q1ia1s se caracteriza o indivíduo formado naquelas circuns~
tâncms.
A

Tmpn~ssionável f~ St'11sível em extrnmo, a criança recebe essas
(60)

t>rové rl1i11s, 22

(70)

"l'Ní< ·11lortl11
F.d111 ·11c•1'1111 11l", .j1 1s 11110
·
'f
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influências sem opôr resistências, tornando-se solidária com o meio
ambiente em que vive e se desenvolve em constante metamorfose.
A criança é, portanto, um ente autônomo, com alma e consciência, perfeita pessôa, produto complexo do sangue dos progenitores e do clima em que evolui"°
Tendo diante dos olhos este duplo aspecto da psicologia infantil, o primeiro já estudado, passaremos a considerar os três fatores externos - a família, a escola e a sociedade - as principais
frmtes de irradiações, das quais é tributária e herdeira a criança,
pelos influxos que espontâneame9~_7, r~~e~~i:·-:t.
Não seria possível ao ~t~~Mfu" "'conhecer integralmente a
ahu&\ infantil e, muito menos, formá-la convenientemente para a vi·
da cristã, sem capacitar-se da atmosfera e do clima que rodeiam a
plantinha humana, ou sem apalpar a t'erra , em que lançou as raízes
para sugar êste ou aqliêle humns de vida.
a)

cellta 0 l>a1Ja' é a f'·1m1
' J·..
·
e
Ia precisam . t
d

.ll> EA L
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.

or. De modo que em geral
den e -ª Jsto destinada pelo Cria'
a e Tucaçao
· e ficaz e duradoura
e' ~que l a que se recebe
numa , fa
. _mais
phnada (71).
mi 13 crista bem ordenada e disci-

b)

A escola

,
, Tudo o que se disse da família val .
Esta e uma pequena comunidade
l
e 1gualmente da escola.
fessora é mãe e os condi , l , . pr~ ongamento daquela. A prosc1pu os irmaos A ..
'
mente, sal vas poucas exce ..
. criança sera rigorosarnestres, seus companh~iro;~es, o que tiverem sido sua escola, seus
As reações do meio escolar im .
que não se apagam mais ne
pnmem determinados sulcos
o ambiente de vida. O bom ~umesmo quando mais tarde se muda;
nheiros de todo o dia sera'
~dau exemplo dos mestres e compao e mar
' ·
das no animo do menino· . seaw
b
- ,
cara impressões piofun.
,
impressoes
que
·
p od em orientá-lo e ser"1·r Ih d
, assim como sendo boas
t
b'
. v - e e norma pa t' d
.
am em ser mais tarde causa d d l
ra o a a vida, podem
graças.
e o orosas aberrações e tristes desA escola abre ao menino
. .
nhecer o seu fim . e apr d .
os pnmeiros horizontes para coen
e1
seus
deveres
· ·
S
.mnt es nao se rasgam para a luz há d
. sociais.
e estes horite 11as trevas. São coisas ue ,
e º. homem tatear etemamenpresentes, para saber edu q ., o catelqmsta deve ter semp1:e bem
d. . .
. ca1 seus a unos
d
.
çoes, e mgir seus passos espontâneos Je!' segun o suas d1sposi. Um~ comparação cristaliza es
l .a senda do bem.
ambiente sobre o indivíduo '
ta f ve1dade: A força do meio
tas. O "clima", tanto ode ea c~mo a ôrça ,do clima para as planbém enfezá-la e matá-If
p morar a flor humana, como tam-

A famíJl.ia

o ambiente farailiar é o caixão de terra, onde a plantinha humana lança as primeiras raízes. Os influxos do coração materno são
os primeiros raios de sol, q ue a acalentam. O convívio com os pais
~ irmãos, a atmosfera que lhe faz o clima.
Está tudo explicado. '[Conhecendo o ar que o educando respira todos os dias, o educador saberá quem êle é, pelos sinais da
família, respeito mútuo dos pais, harmonia dos irmãos, ordem doméstica, asseio, calma, espírito de p~edade, ou, pelo contrário : mau
exemplo, rusgas, discussões, brigas, barulho, desordem, desleixo.
Essa atmosfera age incessantemente sôbre a criança, atuando em seu organismo, como o fermento que leveda a massa. A
influência da família é quase decisiva na educação do menino, na
formação de sua mentalidade. E ' na família que se recebem as
primeiras impressões poderosas, nela que se formam os primeiros
hábitos. Hábitos quase indeléveis, porque marcados pelo ferrete
da ascendência paterna, o mais poderoso agente sôbre o coração
e a vontade da criança.
E' no lar que germinam as primeiias sementes da educação
moral e religiosa. Se a sementeira não receber luz e calor proporcionado, ar e humus abundante, crescerá viciada e, uma vez raquítica, dificilmente voltará a plantinha a desenvolver-se sadia e pura:J
O Santo Padre Pio XI, escrevendo sôbre o assunto importante encíclica, declara de suma importância cuidar que as condições
de tudo o que rodeia o educand o, no período de sua formação ,
5ejam favoráveis ao seu desenvolvimento.
O priuwiro arnliic11t<' 11atnral < ~ ncc< ~ssário da educação, acres-

CATJ<:C)UJSTA

A

A

1

c)

A sociedade

Alguns minutos de palestra co
.
.'
veio, onde mora, como vive. n· t' m a criança, Jª se sabe donde
c<·11tros nrhanos: es1Jertos at'
is _mgul_em-se logo os meninos dos
v ,,.. , . 1
, •
'
1vos, inte 1gentes m 1· ·
t ,,, <. os <rn s1t10: rudes pa
t
nh . . ' a ic1osos, expansiC:irat·<Tfsticas do meio-i{mbi~a tos, a~a ados, tímidos, desconfiados.
i·a .~. <'omo as do sofrimento ~e. . ; .ªº lado destas, outras mar1•11idacl<., do analfabetismo dasª ~1sena, ~o ab~ndono, da promis1·011w ;1 vaidade, o orgulho a t c~ian~as
os bec.os e das favelas·
l11so11sll1ilidadn dos rnc·r11· '. l e1mo~ia, a pregmça, a aspereza a'
.
. . . nos e os me10s ab t d
'
1·011111 a g1•ruTosiclll!Jc. < ~ a dr·lic .. 1deza 1
as. a os e sem religião;
, ·' . " <e sentimentos dos que tive(71)

"l lJ11i vi i 111'1 1.·•'· "'1 11g1stri",
·
l'iri \
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. . d es d e cedo em ambiente social sádio e límpiram a sorte de v1ve1

mília e (72).
a sociedade civil, e a terceira, a Igreja, de ordem sobrenatural".

do em sentido moral.
. . . ·vamente às pessôas que. a. roA criança se associa ms~mtid
conseguinte irres1sbveldeiam e participa de tudo, so r~n ~e!::~~ da literatura, do rádio,
mente as influências do cin,emd -~ eja De tudo isto alguma coido sport, dos clubs, e tambem ; I. r e~anecendo por longo temsa ficará cristalizada n? se:~a~~r:~ ~e virtudes ou de vícios, ;onpo, quiçá
por t~da que
a v1d.a,
forme
a aquisiçao
tive1. f eil o durante o período de evoluçao e

Eis claramente expostas as três sociedades às quais pertence a educação: Família, Igreja e Estado. Passemos portanto a ver
o alcance e a extensão de cada sociedade nos diversos sectores da
educação da juventude. E, para não nos afastarmos da verdadeira sabedoria, prossigamos na encíclica do Sumo Pontífice.

1.

A educação pertence à família.

metamorfose.
A educação pertence "primeiramente à família, instituída
imediatamente por Deus para o seu fim próprio, que é a procriação
e a educação da prole, a qual, porisso, tem a prioridade de nature~a e,civil.
pmtanto, uma prioridade de direitos relativamente à sociedade

Conclusões:

·
" ... À família de fato, na ordem natural, Deus comunica imediatamente a fecundidade, o que é princípio de vida, e, porisso,
princípio de educação para a vida, simultaneamente com a autoridade que é o princípio de ordem. Diz o Doutor Angélico com sua
costumada clareza e precisão de estilo: "O pai segundo a carne
participa de um modo particular da razão de princípio da gerac,ão, da educação e da disciplina, de tudo o que se refere ao aperfeiçoamento da vida humana".

. d' 'd l e complexo, porque plas1) A criança é .um ser r-idn im u:e e do meio-ambiente.
mado sob os diversos mfluxos o sang
f
mas aumetamor
ose,
2) A criança é um sei. en~ constante
e· sua vontade
livre.
,
vive por sua razao
tônomo, porque.
'
b,
m ser relativo e maleave1: P?rA criança
~m em
u que VI've , e sob as influencias
que se3)torna
solidária e aotam
me10
que dêle recebe.
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capítulo resta-nos ainda dizer ~lg~Para fechar o presente
.
dos que têm a alta m1ssao
alavras sôbre as prerrogativas
mas P
·
homens
. vamos logo abeberar-nos a uma
de educar e form~r osd 1
E
para
evitar
e
ougas,
' . de P1'0 XI, sôbre a educa,
.
.
·a·
a
Encwhca
fonte de cnsta1ma c1enc1 .
•h

, b
necessàriamente social e
ção da juventude.
"A educação, diz
o
Papa,
e
·ºarades
necessárias distintas .e
- t s as soc1e a
or Deus no meio das qun.1s
não singular. Ora, sao re .
também harmoniosamente. ~n~as
ordem ~atural que são a fanasce o homem: duas socie a es e
h

l

1

"A família recebe portanto imediatamente do Criador a n1issão e, consequentemente, o dir'eito de conservar e educar a prole;
direito
inalienável,
porque inseparavelmente unido com a obrigação
rigorosa".
( 73).
A Constituição Brasileira, baseada no direito natural, reconhece plenamente que a educação integral da prole é o primeiro dever
e o direito natural dos pais, que poderão contar com o amparo e
a proteção do Estado, que também cumprirá sua palavra colaborando de maneira principal ou subordinária, para facilitar a sua
execução
lar. (74) . ou suprir as deficiências ou lacunas da educação particu-

2.

A educação pertence também ao Estado.

"Não obstante, a família é uma sociedade imperfeita, porque não possui em si todos os meios para o .seu próprio aperfeiçoa1ncn lo, ao passo que a sociedade civil é uma sociedade perfeita,

(7:1)

(72)

1':11c. "Divini illiirn Magistri", Pio XI.
1<11·111, icJ.,111.

:/

(74)

e:011slil 11i~·1io lln1sil<'iru, arl. l 2.'í.
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mação que se esqueça ou, o que é peior ainda, propositalmente
descure de dirigir os olhos e o coração da juventude p ara a Pátria
1wbrenatural, seria uma injustiça contra a juventude; uma injustiça contra os inalienáveis deveres e direitos da família cristã; seria
um excesso que se deve remediar, mesmo em favor do bem público e do Estado. Semelhante educação poderia parecer àqueles .que
são responsáveis por ela, uma fonte de maior fôrça e vigor; mas
na realidade seria o contrário, e as tristes consequências encarregar-se-iam de prová-lo.
"O mesmo Cristo que disse: deixai que as crianças venh am a
mim, (76), ameaçou também, não obstante sua bondade e misericórdia, terríveis males àqueles que escandalizem os prediletos de
seu coração. ( 77). E que escândalo mais nocivo e duradouro às
gerações do que uma formáção da juventude dirigida para uma
méta que a afasta de Cristo, caminho, verdade e vida, levando-a
a urna simulada ou manifesta apostasia?" ( 78 ).
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rum o-os, a observar tudo o que eu vos
i
e d·O .Espírito Santo , ensi. ·
JOsco ~te ~ çons~m-aç~o dos séculos". (11f:fn ei. E eu estarei con-

1

.
A este mm1steiio foi
e -d
!"!1tamente com o preceit d conr~n a por Cristo a infalibilidad
lm_constituida pelo divinoº au~o~nsn;ar sua doutrina; assim a I a1:ej:
a fo~1 ele que ensine aos home r co u,na _e _fundamento da verd~de
confiado, para que o guarde í ~s a fe ?iv~n~, cujo depósito lhe foi
os homens, as suas associa õe; egro_ e_rnv101aveI, e dirija e pre are
l.!nstumes, integridade de ç_d e açoe:s em ordem à honestidadp d
V< ,lada". (80)
v1 a, segundo a norma da doutr· e e
·
ma re. . "O segundo título é a
.
" Jg~eja, Espôsa Imaculada de ~a~ermdade sobr.e natural, pela qual
1111 vrda divina da graça, com
nsto, gera, nutre e educa as almas
polo que, com razão af·
- S os seus sacramentos e o seu en . .

A educação pertence de modo especial à Igreja

UIO

"Divini illius Magistri", Pio XI.
Lucas, 18,16.
Mateus, 18,6.
Summi Pontif. Pio XII. Revista COR, ano 2.o, fase. 2, vol. III, 1940.
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º . d a graçque , nasce .o homem med·ian t e o
so1>rl'11alural e universal·
. d da, e a 1gre1a, sociedade de ord
t d .
.
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ei a,- porque reune em si
e que, portanto, é uma sociedaaue e a salvaçao eterna dos homens
.
Por consequência a d e _suprema na sua ordem.
'
rnclividual e socialment~ n~ u~~çao que considera todo o homem
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de :;eus fins cabe a ed
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i a e
a . amiba e em fim ao Estado E ' nmeiro ugar à Igreja, depois
gumtes tópicos da mencionada.
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enc1c ica
umeiro que tudo l
·
por dois títulos de orde~ ~o~ ?ertenc~ de modo especial à Iarej.t
exclusivamente pelo próprio D ienatura ' . que lhe foram confe~id~;
res a qualquer outro título d euds, e ponsso absolutamente superio"
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.
O pnmeuo provém d
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g1stério que lhe foi dada pela â~p:ess~ missão e autoridade de nn
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" .. . Portanto, relativamente à educação, é dever do Estado proteger com suas leis o direito anterior da família sôbre a educação cristã da prole e, por consyquência, respeitar o direito sobrenatural da Igreja a tal educação". (75).
E' assim que fala o Papa Pio XII, contradizendo os princípios da escola leiga e de sua pedagogia materialista e exclusivista , a qual reduz a vida do homem à Pátria terrena: " ... uma for-

(78)
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"Êstes direitos são concedidos à sociedade civil pelo , próprio
Autor da natureza, não a título de paternidade, como à Igreja e à
Família, mas em razão da autoridade que lhe compete, para promover o bem comum e temporal, que é precisamente o seu fim próprio. . . que consiste na paz e segurança que as famílias e os d·
dadãos gozam no exercício de seus direitos e, simultâneamente, no
seu maior bem-estar material e espiritual de que seja capaz a vida
presente, mediante a união e, o coordenamento do esfôrço de todos".

(75)
(76)
(77)
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tendo em si todos os meios para o próprio fim, que é o bem comum
temporal; pelo que, sob este aspeto, isto é, em ordem ao bem comum, ela tem a proeminência sôbre a família que atinge, precisamente na sociedade civil, a sua conveniente perleição temporal".
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Pai, quem tiver ;e r:~~doa~t~e~gostin~o: ccNão terá Deussr:~
. • 1'mtanto no pró iio ob ·eto
ª Igre7~ ~omo Mãe". ( 81).
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êrro, porisso é ela mestra suprema e seguríssima dos homens, e lhe
é natural o inviolável direito à liberdade de magistério". (82). E
por necessária consequência a Igreja é independente de qualquer
autoridade terrena, tanto na origem como no exercício de sua mis5ão educativa, e não só relativa ao seu próprio objeto, mas também
acêrca dos meios necessários e convenientes para dela se desempenhar.
Porisso em relação a qualquer outra disciplina e ensino humano que, considerado em si, é patrimônio de todos, indivíduos
e socieaades, a Igreja tem direito independente de usar dêle e sobretudo de julgar em que possa ser favorável ou contrário à educação cristã. E isto já porque a Igreja, como sociedade perfeita, tem
direito aos meios para o seu fim, já porque todo o ensino, como tôda
a educação humana, tem necessária relação de dependência do fim
último do homem e, porisso, não pode subtrair-se às normas da
lei divina, da qual a Igreja é guarda, intérprete e mestra infalível".
E falando da extensão dos direitos da Igreja, diz entre outras
coisas o Santo Padre: "é direito inalienável da Igreja e simultâneamente seu dever indispensável vigiar pela educação de seus filhos,
os fiéis, em qualquer instituição, quer pública, quer particular, . não
só no atinente ao ensino aí administrado, mas em qualquer outra
disciplina ou disposição, em quanto estão relacionados com a . religião e a moral. ( 83) . O exercício dêste direito não se pode considerar ingerência indevida, é antes a preciosa providência maternal da Igreja, tutelando seus filhos contra os graves perigos de
todo o veneno doutrinal e moral, . . . para ordem e bem-estar das
famílias e da sociedade civil. : . para a reta instrução moral e religiosa, sem a qual, como sabiamente adverte Leão XIII: "Tôda a
cultura dos espíritos será doentia: os jovens sem hábito de respeitai
a Deus não poderão respeitar disciplina alguma de vida honesta e,
acostumados a não negar jamais coisa alguma às suas más tendências, facilmente serão induzidos a perturbar os Estados". ( 84).
Crendo assás compreendidas as admiráveis relações entre os
direitos da Igreja, da Família e do Estado, não queremos tornar
mais prolixo o assunto. Encerramos, pois, o capítulo sôbre a educação, passando a considerar a personalidade do educador. Fazemos notar, porém, que agora entramos mais de perto na pedagogia
do catequista, pelo que já não falaremos do educador em geral,
'D1as em especial do formador das aff,mas - o catequista ideal.

(82)
(83)
(IM)

Ep. Enc. "Libertas", 14 Jun. 1888.
Código do Direito Canônico, cc. 1381, 1382.
Ep. Enc. "Nobilíssima Gallomm Gens", 8 fev. 1884.
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Tendo deixado claros os principais conceitos sôbre a educação, passamos a vêr quais as qualidades que devem ornar a pessôa do catequista, seja . êle um secerdote, uma professora, um seminarista ou uma piedosa mãe de família.
Ser bom catequista não é fácil. Já nas primeiras páginas ficou dito que o educador é artista. E quanto mais fina, mais delicada, nobre e sublime a obra de arte, tanto mais habilidade,
cíôncia e santidade se requer no executor. Ora, a formação do
homem é a obra de arte por excelência.
O ideal do catequista é plasmar o homem à imagem e semelhança de Deus, é formar u,m cristão perfeito, lembrando-se da
palavra de Cristo que disse : "Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai celeste". ( 85).
Mas p ara realizar este ideal precisa o artista de muito pre·
L)aro inteletual e fôrça moral: sua obra de arte é uma obra divina! Uma obra que não se faz com um simples fiat, mas que re~
r1u<·r tempo, amor e paciência .
.Precisa tornar-se semelhante ao protótipo dos catequistas,
l ·opiando em si os traços do Divino Catequista Nosso Senhor J
e;;ns Cristo!
E ' êste o modêlo ideal, do qual nos devemos aproximar o
111ais perto possível, procurando nêle .os requisitos físicos e os dol1•s rumais c in~electuais, que nos ponham em condições de reali/,a r essa obra divina da formação cristã.
Ela consta de três elementos principais: A CRIANÇA, A
Hl•:I .lGIAO e A PEDAGOGIA. Três coisas que o educador pre('isa conhecer bem. A ausência de qualquer desses três elementos
i 111possíbilita a educação.
A criança que se vai educar é o sujeito da formação cristã.
/\ religião que se vai transmitir é o objeto da formação cristã. A
IH'daµ;ogia que se vai aplicar fornece os meios da formação cristã.
/\ primeira se conhece pelo estudo da psicologia infantil, a segund:i pda doutrina cristã, a terceira pela metodologia educacional.
( > nducador integral deverá, pois, conhecer o sujeito, o obje1o <' os meios da obra espiritual que pretende realizar.
1 >1 ·ix:111do ele parte o estudo dêsses três elementos, que cons1li11<·111 111:1f{,ria 1 ~xpressa de outros capítulos, vamos passar de mo·
111< ·11111 os dnlt ·s i11tt·l1·ctt1ais e morais dos que desejam seguir as pe11,11d11s do C:ih·qnista ldeal - Nosso Senhor Jesus Cristo.
1111'1)

Matc·11s, fí,18.
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5.

Conhecer a doutrina

Conhecer a criança

a)

b)
e)

Iluminar a inteligência
Fortalecer a v ontade
Formar o coração

O catecismo, tanto no seu complexo como em suas partes,
lom qu<1 ser estudado, meditado, assimilado pelo catequista ...
ll:ln dnve saber as fórmulas e definições independentemente do texlo, para gara11lir a ordem, exatidão e segurança, e evitar as meias
explica',!úns, as unções erradas, as respostas indecisas.

N<~nh11111a outra matéria exige tanta certeza e exatidão no
lll<'slrn, corno o catecismo, pois trata de verdades elevadas, que
1,xig1•111 pn·<·isüo dog111:'11-íca , ai11da mais quando é apresentada a
t'ri1111\'llS disfrnidas " irn·quid.as.
Mais : 1t1i11 {1 s11fid<'11I•· 11111 1·011lw.-i111011to nxato da doutrina.

11" '.

()
- - ----·-- ~ ~---- -

64

PE.

AGENOR

N.

MARQUES

Há de - ser também íntegra, porque o catecismo é um complexo de
verdades, que entrelaçam o dógma e a moral com a história bíblica
e eclesiástica, liturgia e hagiologia.
Só uma visão exata e completa da religião permit~ ao catequista falar com desembaraço, elegância e af éto, sem tropeçar, sem
titubear, sem se perder.
Só assim poderá êle precisar têrmos, achar comparações e
exemplos adequados à sua explicação.
Só assim ganhará a simpatia e a confiança de seus alunos.
O programa didático, apresentando-s~ ~orno. um organism?
complexo e unido, compõe-se de partes orgamcas igualmente umdas, que formam a lição.
E assim como no programa as diversas lições se ligam umas
as outras, para formar um todo harmônico, assim também em cada
lição concatenam-se as idéias, por uma ordem lógica, para formar
unidade didática. Ora, isto exige um conhecimento assaz perfeito da doutrina e supõe uma boa preparação.
~~~~~i! ~ V~:'.

2.

:i :.;·~; :<:

A preparação pode ser remota ou próxima. Aquela consiste no conhecimento das leis didáticas e da psique infantil; esta, no
estudo do catecismo, de maneira que saiba não só responder a todas as perguntas, mas que seja capaz de explicá-las e ilustrá-las
com exemplos claros, adequados, breves, dignos.
A facilidade no ensino do catecismo se adquire, em parte
pelo estudo da pedagogia catequética, c em parte pela prática. Se
fôr preciso instrução particular, o candidato à catequese há de tomá-la com sacerdote. E para começar a praticar tome um dos cursos inferiores, como o dos que aprendem as primeiras orações.
A preparação próxima é a que precede imediatamente à
instrução. Consiste em estudar assimiladamente a lição do dia, decorando as fórmulas e ajuntando-lhes as respetivas explicações; pre11endo e dissolvendo as dúvidas ou possíveis dificuldades, e escolliendo as histórias e exemplos interessantes e adequados e com as
de·vidas aplicações práticas.
Tal preparação é de rigor, pois, segundo os maiores doutr~
nadores, uma aula de catecismo não se improvisa. E tanto mais
rigorosa a preparação quanto mais rude o a~ditório. "Qu~lquer que seja a facilidade de expressão ou concepçao de que se1a naturalmente dotado, ninguém pode, com proveito espiritual, falar da doulriua crislú aos :ul111los, sem pn ~ par:ir-s<~ pelo cstndo e séria medi-
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laç_ão. 1·:·. 111ais f~wil achar 11m orador brilhante do que um cateqmsta, c11ps cxphca<.,·i>c •s mereçam plena aprovação". (86).
_<> 111ais profundo teólogo não será capaz de dar bem uma
aula <h ' cah·~ismo às criancinhas sem fazer uma preparação próxima ~t'. do11trma. Entreter por meia hora um gmpo de crianças,
palest~a ndo com elas, contando umas pias historietas, entremeadas
de ch_1sks e até de aplicações práticas de todo 0 gênero, sem nexo_
sem 1orma, sem método, disto todos são capazes.
O verdadeiro ensino e formação exigem muito mais. Exigem
um es~u?o pessoal _para cada aula, uma doutrina bem ordenada,
~em log1ca, bem umda, um ensino metódico, um trabalho raciona- hza do segundo a psique infantil e a natureza mesma da doutrina.
. A preparação próxima é necessáda também para os cateq mstas de longas experiêncías, trabalho pessoal para cada auh:
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a) para organizar na mente o plano da lição
b) para escolher bem os exemplos adequados
c) para esquematizar o que vai escrever no quadro
d) para escolher o material didático, quadros, gráficos, etc:
e) p ara marcar as conclusões práticas da doutrina ( 87).

-· -

Como preparar-se?

_____________________ 65

(: ·\ T
-- 10: C,l l i 1 STA

O c~t~quista mal preparado comete êrros deploráveis; 0 que
acontece facilmente, quando deseja insistir numa verdade ou incul~a~ um pon~o qualquer. Na instrução de hoje o sacrilégio é 0
m~10r mal _do mundo! _Amanhã o maior mal do mundo é a impurez~ . De_po1~ ~e ~manha, talvez na mesma aula, faz a catequese sôb;~ a mise~icordw, de Deus. E conta com emoção a comovente his~ona dAo ~ilho Prodigo. Então o Senhor é todo misericórdia, todo
mdulgencia, todo perdão. Não há pecador que não se salve tenha
embora passado u~a vida inteira de pecados; esteja mesmo ' a desc~r . as e~cadas, do 1~femo!;.. ~ logo em seguida vem a iustíça
chvma, implacavel, mexoravel, rncendiando Sodorna ·e Gomoi'ri
fulminando o sacrílego Oza, ameaçando Betsáida e Corozaím e~ '.
pt~l sando ~s vendilhões do templo, enchendo 0 inferno de gente
~ª· . . . E o lado preto da medalha br:inca! Ora, as crianças já
s,w pr~pensas, de sua natureza, ao exagero das coisas, e aí vem 0
catc~qmsta exagerar imprudentemente as verdades, porque não se
1lc11 ao trahalho de estudá-las no catecismo e no Evangelho.
. . l}c posse do assunto que vai ensinar, o catequista verá com
~a l 1sl a~·ao / q ~w as crianças entendem e aproveitam tudo 0 que sai
11.- sc·11s l:tlHos, po11pando-lhe o trabaJho de inúmeras repetições e

:!

1

(HO) l'i11 X. "Ac·1·rho 11i111is", 2.') ele abril de 1925.
( 1r,· 1 "li 11 1
t'fi111 < ::if•·•p1c'·lil'11", 1'. Al v:i ro N"gron1onte, pàg. 10, nov. 1940.

1
•

I

'

t

""'™" -;:

I'

66

t•:.

/\.e; 1•.: No 11

N·

í\'I

A 11

1.1 li

( )

I•: !'.

b
d a amarga desilusão de ver suas palavras
poupando-lhe, so retu o, roduzirem eco nas almas.
atírndas ao vento,_ sem P
da bem prontinha é corno, um
Uma doutrina bem prepara . '
. único trabalho e sa. .
f
'do aos mernnos CUJO
d
manjar dehc10so o erec1
d
~las palavras. Então po eborear prazeirosamente a doçura ~q~a lsaias· "Dominus dedit me
ria exclamar o catequista comdo pro e xcla1nar ~s crianças com o Esd"
" (88)
po . enam e
linguam eru itam '. " el eet lac sub língua tua". (89).
- fala com a se·
P oso dos Cantares· · M l " estudo e pe1a oraçao,
, ,
.
Bem preparad o pe o
b
não como quem esta ª'
de q~~m sa e, te
titubear a cada pasg urança e a desenvoltura
.sturar varios assun os, a
l d
a pensar na h ora, a m1 .
. . ge'nuas das crianças, so tan o
·1
perguntas
mais
m
'd
so a vac1 ar com as
.
assam despercebi os.
a1
' raro d'isparat es, que
a dmuitas
p
não
.
l nao
os que
nada lhe perd oam, perlogo nas vistas perspicazes os a un '
dendo-lhe até a confiança.
não se improvisa 1
.
Uma aula d e catecismo

e.

Como trans1nitir a doutrina
. ' . se não se aprende a comunipouco V-ale acumular ciencia
·-_ e' raro encontrar-se um bom
·
E~ ' u.m a arte 1. N ao
cá-la aos ouvmtes.
teólogo, péssimo cat~qmsta.
. infantil e ensaiando a peda~oE' estudando a psicologdia
te de transmitir o eusmo
.
e apren e essa ar
gia do catecismo que ~
l
rimir os pequeninos, ma1tracom graça, encanto e smge eza, sem op
tando-lhes as tenras faculdades.
t
xi e-o não só a ciência
Que . o catequista aprenda ess~ ar :er~aâes religiosas, sempie
do menino, m as a naturez.a mesma ' ~~var a doutrina para a vida
elevadas, e o fim do ensino, que e
dl.
unidade, proreal.
Isto se consegue apresentando-a com . are:za,

s.

gressão e ,elegância.
a)

Clareza na linguagem

f er entrar em atividade, simultânea0 catequista tem que az
, .
i·m·agi'nação das crian. l" • ia memoria e
1
ente
a
vontade,
mte
igenc
i'
.
,
·o
fala
à imaginação pe a
m
'
d"
t pe o rac1oc1rn ;
f
cas. F ala ao enten imen o "d d
. agens vivas e frisantes; a,
colon o as im
.
e
.
d
s nobres sentimentos e
b eleza da expressao
insentivan o o
'l
la à vontade pe o . colr_aça~ para a prática da virtude.
excitando as boas me maçoes
(88)

(89)

!saias - 50,4.
Cântico elos Cânticos 4,11.
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R..;s1· t'\1·rcíc:iii do espírito {: de ahsoluta uecessidade, pois
11;11J st· 1·ollwrao os frutos da do11tri11a, se não se despeitar o gôsto
1· o i11!1 : ri~ssl' por ela. E o primeiro requisito parn se alcançar isto
i· S<'111 di'rvida a cla reza nas explicações.
Às C"rianças gostam de estudar quando entendem bem.
Às explicações devem ser tão claras, que as crianças não
111T1·ss ikm esfôrço extraordinário, para compreendê-las. O tom de
"º" deve ser mais ou m enos intenso, conforme o auditório. Não
i': d1· horn tom ensinar gritando. Além de roubar a dignidade da
donlriua, clenota ainda falta de pedagogia no mestre, que não sabe
111a11tcr disciplina por outro meio mais adequado.
A 1:xposição gozará de suficiente clareza, se houver precisiio
nos tdrmos e idéias, unidade e progressão na matéria. Faltaria,
por exemplo, à precisão o catequista que, explicando a presença
n:al na eucaristia, dissesse que Cristo está dentro da hóstia, porq•w o k·rrno dentro daria a falsa idéia de que o !11enino Jesus está
a li como que encerrado dentro de uma cápsula.
Evite-se quando possível o emprêgo de figuras abstratas,
11sa11do de preferência têrmos simples, porque os pequeninos se
:qwga111 cl'iase exclusivamente às p alavras do catequista. F alar, pois,
1·rn11 naturalidade, com noção clara e precisa, deixando de p arte as
~1 · 1wralidades vagas e sem sentido algum para as crianças.
Segundo Santo Agostinho o ensino do catecismo deve ser:
/Jr1·1w nas explicações, claro nas idéias e linguagem, razoável nos
1:x<:111plos, razões e efeitos. A inteligência infantil não pode suporlar nma duração desmedida, porque participa da mobilidade, in<·ousblm·ia e distração, provenientes de seu temperamento, ainda
11:io hem temperado ...
Uma exposição consciente, breve, adequada, viva e simples
1rnz ccmsigo a verdadeira clareza.
1 )uas ou três p erguntinhas bem formuladas, logo após à explica<.Jto, clarão ao mestre a certeza se êle soube ou não regular a
luz da verdade de acôrdo com a capacidade receptora da criança.
l•:la ó como a chapa fotográfica. Sem luz não se fixa coisa algu111a .
Com luz demasiada ofusca e queima. Com luz intermitente
1'011fonde os traços, rouba a nitidez.
Ajnste-se, porém, a objetiva do ensino à razão da luz e da
dishl11C"ia e veremos que a impressão da verdade será nítida, e perf1,iln a fotografia de hldo quanto refletimos na mente infantil.
1>)

Sin1plicidade na explicação

.. . .. Pri:~ai com simplicidade, diz o Papa Pio XII, tendo
pm alvo aq111'.lc- s1•11so prático, que chega ao entendimento e se tor-
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do coração e vai para o coração''.
"Com os grandes e com os maduros, continua o Santo Padre, sede, imitando o Apóstolo São Paulo, pais e doutores de perfeição; com os jovens e as crianças, tornai-vos pequenos, com o
mães, tanquam si nutrix foveat filias suas -- corno urna ·mãe que
acaricia seus filhos". ( 90).
Urna linguagem simples, sem artifícios, impregna de sinceridade e doçura o ensino ministrado, facilitando assim a captação das verdades pela mente infantil. E ' o que aconsellra o Papa
Pio XII, continuando no seu discurso aos pregadores: "Não julgueis vos humilhar tratando com os pequeninos e com os ignorantes, porque igual em valor à predica é a catequese; a instrução às
crianças, como a instrução aos adultos". ( 91) .
Evitem-se, portanto, quanto possível, palavras desconhecidas
e difíceis , substituindo-as por sinônimos da linguagem infantil. E ,
quando não fôr possível a substituição dos vocábulos, explique-se ao
menos, por uml:l. comparação ou semelhança, o significado dos têrrnos técnicos ou teológicos.
A simplicidade manda naturalmente concretizar as lições.
Em lugar de falar, por exemplo, da cobiça ou da caridade, porque
não mostrar-lhes logo como são máus os cobiçosos ou como são bons
os caridosos? Porque não contar logo uma parábola ou uma história que sintetize e defina a verdade?
E quando fôr preciso mesmo ensinar definições, procurem··Se palavras mais simples e menos teóricas. Um exemplo : Que é
oração? E ' uma elevação da alma para Deus. Diga-se simplesmente: rezar é falar com Deus. E tudo está entendido!
- Mas ao falar sôbre os mistérios de nossa fé?
- Não nos esqueçamos de que os mistérios, embora acima
de nossa inteligência, não são absurdos. O que é mistério para nós
não deixará de o ser para a criança. E' óbvio. Embora tenhamos
inculcado tanto na clareza, o mistério permanecerá mistério, pois
não está no alcance do catequista desvendá-lo.
Mas se não se pode indicar o como do mistério, indicar-se-á
o que e o porque do nosso assentimento.
U m exemplo: A Santíssima Trindade. O Padre é D eus, o
Filho e D eu s, ~ E spírito Santo é D eus . São três pessoas distintas
e no entanto um s6 D eus. Penetrar o mistério, impossível! Explicá-lo por uma coinparação análoga, nada mais fácil. Trazem os
(91)

I Tess. 2,7.
Pio XII. Alocm;ão aos pregadores da
de Março de 1940, n.o 8, ano 31.

Quar~sma, em "A Uni ~w" ,
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1·:1,i1-(':isu1'.'s as co111para</ics dos três ângulos em um só triângulo, as
ln·s loll1111lias de trevo numa mesma folha, etc.
.Unia .. si_m_ples comparação dá mais luz sôbte o assunto, do
1pw 111il llchmçoes e arengas teológicas, deixando assim as criancas
1·011lc11tcs e mui satisfeitas.
•
. ··rvrais_tarde, com a .idade e o estudo, fará o adulto a revisão
1l1. ~ t~d.o aqu~o que lhe foi transmitido nos anos iniciais da sua for11.1a.c,:ao. hnpoe-se, pois, a formação religiosa d esde o limiar da puenc1a, e tl~ .modo tanto mais premente, quanto a observação nos mosl 1a a 1aç1l1dade com que a crianca
aceita os 1na1's dif1'e e·is m1s
· t enos
' ·
,
t 1a 11aturcza e do mundo sôbrenatural
Há
uma
t
d
"
·
·1 · f'
.
· · '
en encia espon•
1a11ca e a 111 ancia para o mistério. Nada de menos mate ·ar t
1
· f fl
f
n is a que
1
_' 111 ''. ·~ 1na m an i . . . ~ in ância, mais que qualquer outra idade
s.tllc compreender ~ realidade dos mundos invisíveis. . . ( 92).
. ~ ~-egra prática será esta: ao falar de mistério não fazer muilo nustcn~>, sobretudo com os pequeninos, pois como diz Quinet
_11;11:;'...a ~:ru~nça ou nã? há ~istério ou tudo é mistério. ( 93). Pan~
,1 _.l11'.u1~,1. ,l palavra 1mposs1vel, incompreensível não é português.
Nao unagm~mos os pequeninos em nosso lugar, mas coloquemo-nos
110 lt1_!!.ar deles. Para a criança Deus pode tudo e acabou-se .1

na guia do espírito. Conquistai as almas, hoje especialmente, ni:to
com rebuscada eloquência, mas com a paflavra persuasiva, que part('.

(90)
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Unidade no assunto

f'.'

de grande importância para a compreensão que a douA unidade consi.s te em conservar sempre 0 mesmo
não impede apartes ou pequenas digressões. Falar
'11· assuntos
é lançar
a confusão na mente da s cnanças.
·
s disparatados
.
,
• t' se conta uma historia se se dá uma iºlustraça- 0 h ' d
1 1
' •
~
'
·
, a e es t ar
relaçao com o assunto em marcha·, h'a d e conver,.11<
· . o1 cm
1 intima
,
~,11 '.u o para um e o mesmo ponto. Uma explicação sem unidade
por .•sso mesmo, já não poderá ser clara. Assim seria irrazoáveÍ
1•xpl1car a doutrina dos sacramentos e contar ao 'mesm t
1·1 ' ·
·
·
·
o empo o
1· .'• 11v10, pms t uma , coisa
não tem nexo com a outra. p o d e _se, po _
.
11
• 111 , ;1prcscn
· ar vanos exemplos
,
.e contudo guardar a uni'da d e, d es' •· que sc1am ac1equados a doutiina que na ocasião se ex lica.
.
i\ss1111, para as obras de misericórdia, poder-se-iam
vá11110 1 ·"·111plos dos santos ou as curas milaarosas de No
S· h
t' · 1 . 1·
l
•
o
sso en or.
·" 111p \w.;
', .<ispanlla<. os e moportunos são improd U t'!VOS.
arnis assu11l'os ele uma só vez não entram 11 as c·' b e · h .
1 ' .
.
1.
l'
" CID as
1 os P' 'p 11 •1111 1os.
)1z o < 1tado: dois proveitos não cabem num sa' n 11a sep una.
ass 1111to, o qu~

~arrar

1\ 11 ., ·11 A 111111·11s11 1.i 111:1.
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co muito menos, portanto, três ou quatro. Diz Quintilíano : "A
inteligência da criança é um frasco de bôca pequena", ao que al, acrescentou: " e o f rasco nao
- e, gran d e,, .
guem
d)

Progressão na exposição

Em que consiste? Em levar adiante lógica e nitidamente uma
ldéia central, isto é, um mesmo assunto em marcha para um determinado fim.
As partes componentes da exposição devem estar ligadas e
relacionadas entre si, de modo que a seguinte suponha sempre a
precedente, até formar um todo comum. . . , .
.
_
Se quero, por exemplo, descrever o d1luv10 umversal, nao vou
começar contando que a pomba trouxe um raminho verde no bico,
mas, guardando a ordem lógic~ dos fatos, começa~~i i;iostra~do o
castigo que os homens mereciam. . . as desobed1encias ~e1tas . a
Deus. . . a justiça divina advertindo os máus. . . a exceçao feita
para a família de Noé. . . a constrnção ~a arca.: . e~c.
_
.
Uma progressão bem ordenada nao permite. d1gressoes ~U:to
longas, o que faz os pequeninos perderem ~ fio da e:pos1çao.
Aprende-se muito mais em meia hora de doutrma bem umda, co~
catenada e breve, do que em duas longas horas de uma aula dispersa. O catequista que .começa com alho, pass~ ;rara ceb.ola e termina com abacaxi. . . perde o seu tempo e marhnza as crianças.
Igualmente na parte teórica ou na aprendizage:O:: das per5untas do catecismo deve-se observar uma certa progressa~: os. ~le
m~ntos de uma nova definição devem estar, ao menos 11nphc1tamente, contidos na definição precedente e mais ou. menos compreendidos na lição passada, de modo que o cateqmzando vá adyuirindo com as idéias primeiras e necessárias, as idéias novas da
doutrina que agora estuda.
Pecam contra essa regra os que começam, por exemplo, a e?siuar aos principiantes os dez mandamentos, ou a descrever ~ ceu
e o inferno, sem terem ensinado ainda os rudimentos do catecismo.
Como podem os pequeninos assimilar h1do isto, se não sabem ainda que têm urna alma imortal? Se não sabem que Deus
castiga o mal e recompensa o bem?
A progressão e a lógica de uma aula bem se podem co~p~
rar a uma corrente: um élo se liga ao outro para conservá-la mteira na mente e no coração da criança.
e)

()

MAH()UES

Elegância na forma

Uma linguagem amena e h~rmon~osa se tor?a apr~z~v~l. Elegância na linguagem e nas maneiras nao quer dizer ex1b1çao, ne111

C

A T I•; <) U 1 S T A

l

DE A L

71

aldado <·xagôro, o <111<' tornaria até antipática a pessôa do mestre.
Plc~gi\.11cia

ó irmã gêmea da simplicidade.
M1 dto concorre para alcançá-la a naturalidade expontânea
1· original, dando assim um ar de graça e doçura à palavra do cat<·qnista.
Q11cm quiser ser bem entendido, faça sua doutrina interes·
sante; fale com desembaraço; aformoseie a explicação com belas
comparações; realce-a com imagens vivas e coloridas; ilustre-a com
Mxemplos bem oportunos e adequados. ( 94).
A elegância no ensino é como urna flôr que se coloca em cima de um bôlo: não se come a flôr, mas desperta-se o apetite.
A

f)

Comunicação com o auditório

Muito mais útil e eficiente que uma boa voz, boa visão, boa
audição, boas maneiras e bela aparência, dotes físicos do educador,
fi o dom de comunicar-se com àqueles a quem fala, entrando-lhes
11a alma e no coração, através de urna palavra pronunciada e sentida, enviad.a e acompanhada pelos olhos, pelos gestos, pelo coração até o coração do ouvinte.
Há mestres que conseguem comunicar-se perfeitamente com
seus educandos, mesmo fechados entre as paredes de um estúdio,
e outros há que, mesmo diante dos olhos de seus discípulos, falam à grande distância; pronunciam apenas, mas nada veem, nada
<mxergam, nada sentem com seus pobres alunos, alheios, como o
mestre, ao sentido da doutrina, cujo éco chega aos ouvidos, mas
euja, vida não chega ao coração.
Nunca demos aula de olhos fechados. E' preciso ver as crian~:as e perceber se elas sentem e sintonizam conosco ou não. "Abre
a hôca e fecha os olhos" é o nome de uma brincadeira de mau gôsto, que se faz com pessôas ingênuas, obrigando-as a engulir qual1111cr corpo estranho ao seu paladar.
4.

Como transmitir a vida da doutrfrlll

O ensino religioso tem alma. Não é árido, não é morto. E'
1•sta alma que o catequista tem de comunicar aos seus alunos, com
linguagem simples, sincera, convicta, ardente, que não pode
rlolxar frios os corações e indiferentes as vontades. Mas essa palnvrn animada, essa eloquência divina, que penetra os corações, não
/'t um dom mnramonte natural. Supõe dotes morais, supõe a graça
clfvhm. cpu· faz não s{> conhecer, mas viver a doutrina, viver as vercluclc•s npn•11<1idas.

1m1n

11H)

l'11Hl11rnl <:ol"liv11: ap. IV, art. íV, § i'iuico.
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MARQUES

Eis o essencial do ensino religioso. Não basta uma doutrina
exata. E' preciso que ela se torne um conhecimento inteligente,
germem de uma convfcção inabalável.

a)

Viver a doutrina

Como fazer viver a doutrina? Gerando convicções iluminadas
pelas verdades da fé.
Tanto é possível viver conforme se pensa, como pensar conforme se vive. Vivem conforme o que pensam os que nutrem convicções profundas e inabaláveis. P ensam conforme vivem os que
·formaram em si hábitos arraigados, segundas natmezas que, à luz
de uma verdade ou às trevas de um êrro, determinam sua mentalidade, influindo no seu intelecto de maneira determinante.
O cristão perfeito vive conforme a verdade que lhe propõe
a Igreja. Daí a necessidade de ensinar o dogma, para firmar a moral, pois são as idéias católicas que orientam o cristão. E conforme essas idéias êle tem que viver a sua religião. Todo o seu senti-·
mento, tôda a sua vida é guiada pelos ditames d e sua fé. E,
quando rião é a fé firme que alimenta sua piedade, qua°ndo não é
a convicção que gera seus atos, tudo nêle é fraco, porque o edi fício está construido sôbre areia movediça, ( 95) , não sôbre rocha
firme, que o vento não move e as tempestades não abalam.

b)

O dógma dflicerce da vida cristã

Sua importância é fundamental. A fé pede luz. E' um ato
de inteligência. Se o cristão guarda os mandamentos é porque D eus,
seu Supremo Legislador, assim o quer. Se observa os preceitos da
Santa Madre Igreja, é porque reconhece nela a grande Mestra e
Mãe, guarda dos tesouros divinos, possuidora das chaves do reino
do céu. Se acompanha os atos do culto, é porque conhece as relações da criatura para com seu Deus e Senhor.
Tanto a moral, como a ascética e a liturgia estão em tudo
dependendo do dogma, alicerce divino em que se baseiam, para
gerar depois as mais sinceras e fortes convicções religiosas, que
tanto faltam aos nossos católicos "flbr de laranjeira", como chamava D. Sebastião Leme aos homens indiferentes.
"O pdmeiro e o maior dos mandamentos, disse Jesus, é amar
a Deus sôbre todas as coisas". (96). Mas ninguém pode amar de
véras o que não conhece, porisso todo o ensino religioso tem que
ser essencialmente dogmático.
(95)
(96)

Lucas - 6,48-49.
Marcos - 12,29.

( )

e)
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i \. mora'rf. garantia da fé

Nenhuma doutrina poderá ser exclusivamente dogmática.

1)ogllla e moral andam sempre de mãos juntas. E o vínculo que
1mc a ambos é o amor, diz São Francisco de Sales, e o sacrifício,
acrescenta Santo Inácio de Loiola.
O cristão perfeito é o que pratica a religião. Mas praticá-la hem , exige muito sacrifício; porque tanto é sacrifício praticar a
virtude, como evitar o pecado e combater as paixões, vencendo-se
a si mesmo, na luta contra o egoísmo e a concupicência.
Tudo isto o catequista t em que ensinar a fazer. Não se
t·squeça que seu escôpo não é pintar nm esbôço, uma caricatura
t1ualquer, mas criar uma verdadeü'a obra de arte. A criança tem
que praticar o que aprende. E tem que aprender fazendo. Éste
princípio da escola nova deve ser transladado p ara o catecismo. A
catequese tem que ser escola de ação, escola de vida; escola não
sú de aprender, mas de praticar a virtude, e de praticá-la livre e

es;mntâneamente.
A prática da religião facilita sua compreensão. O catequista
tem que ir vivendo a doutrina com as crianças, e ensinando a amm
u verdade. Assim os frutos serão duradouros.
P01'que é que tantos homens que em crianças frequentaram
o catecismo, são hoje católicos frios e até inimigos hostís da Santa
Cgreja? Porque tantos homens católicos do credo e herejes dos mandamentos? E' porque não se formaram na escola das virtudes: o
catecismo vivo e vivido .
Nessa escola o catequista é como o jardineiro que planta,
rega, decepa, colhe. Se não conhecer suas plantinhas, como poderá
proporcionar-lhes os devidos cuidados? Há de devotai'-se a elas
de todo o coração. E, se se alegra pelas belas esperanças de algumas, não se entristece nem desanima pelos defeitos de outras menos privilegiadas. Procura antes estirpá-los com muito carinho, amor
e paciência.

d)

A liturgia fonte da vida cristã

Uma vez que estamos pondo em foco o assunto deste capít11 lo: como transmitir a vida da doutrina, faz-se mistér dizer algo
sôhrc a influência da liturgia no ensino do catecismo.
" A liturgia, escreve Crogae1t, é a nossa fé mesma sentida,
ri rir/o, 1·1111tada, confessada, rezada...
Os ritos litúrgicos são mais
q111· 11wrns sílllliolos: <'Xprimc o dogma, porque a Igreja adora e
n··;:i 1·u111u do <'1'1:. S11a li1·{11;gia t\ portanto seu dogma rezado, seu
i/1 '• !'.llltt 1·1111/1ulr1. s1·11 1fu1.~11111 1·011[1·ss11rl11. . .
(\ pn ~ci"· liti'1rgica {~ rc-
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Eis o essencial do ensino i'eligioso. Não basta uma doutrina
exata. E' preciso que ela se torne um conhecimento inteligente,
gennem de uma convfoção inabalável.

a)

Vi'Ver a doutrina

Como fazer viver a doutrina? Gerando convicções iluminadas
pelas verdades ela fé .
Tanto é possível viver conforme se pensa, como pensar conform e se vive. Vivem conforme o qu e pensam os que nutrem convicções profundas e inabaláveis. Pensam conforme vivem os que
formaram em si hábitos arraigados, segundas naturezas que, à luz
de uma verdade ou às trevas de um êrro, determinam sua mentalidade, influindo no seu intelecto de maneira determinante.
O cristão perfeito vive conforme a verdade que lhe propõe
a Igreja. D aí a necessidade de ensinar o dogma, para firmar a moral, pois são as idéias católicas que orientam o cristão. E conforme essas idéias êle tem que viver a sua religião. Todo o seu senti-·
menta, tôda a sua vida é guiada pelos ditames de sua fé. E,
quando rião é a fé firme que alimenta sua piedade, qua"ndo não é
a convicção que gera seus atos, tudo nêle é fraco, porque o edifício está construido sôbre areia movediça, ( 95), não sôbre rocha
firme, que o vento não move e as tempestades não abalam.

b)

O dogma alicerce da vida cristã

Sua importância é fundamental. A fé pede luz. E' um ato
de inteligência. Se o cristão guarda os mandamentos é porque D eus,
seu Supremo Legislador, assim o quer. Se observa os preceitos da
Santa Madre Igreja, é porque re conh~ce nela a grande Mestra e
Mãe, guarda dos tesouros divinos, possuidora das chaves do reino
do céu. Se acompanha os atos do culto, é :porque conhece as relações da criatura para com seu Deus e Senhor.
Tanto a moral, como a ascética e a liturgia estão em tudo
dependendo do dogma, alicerce divino em que se baseiam, para
gerar depois as mais sinceras e fortes convicções religiosas, que
tanto faltam aos nossos católicos "flbr de laranjeira", como chamava D. Sebastião Leme aos homens indiferentes.
"O primeiro e o maior dos mandamentos, disse Jesus, é amar
a Deus sôbre todas as coisas". (96). Mas ninguém pode amar de
véras o que não conhece, porisso todo o ensino religioso tem que
ser essencialmente dogmático.
(95)
(96)

Lucas - 6,48-49 .
Marcos - 12,29.
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A morcil garantia da fé

Nenhuma doutrina poderá ser exclusivamente dogmática.
Dogma e moral andam sempre de mãos juntas. E o vínculo que
une a ambos é o amor, diz São Francisco de Sales, e o sacrifício,
ctcrescenta Santo Inácio de Loiola.
O cristão pedeito é o que pratica a religião. Mas praticá-la bem, exige muito sacrifício; porque tanto é sacrifício praticar a
virtude, como evitar o p ecado e combater as paixões, vencendo-se
a si mesmo, na luta contra o egoísmo e a concupicência.
Tudo isto o catequista tem que ensinar a fazer. Não se
esqueça que seu escôpo não é pintar um esbôço, uma caricatm;a
qualquer, mas .criar uma verdadeü'a obra de aite. A criança tem
que praticar o que aprende. E tem que aprender faz endo. Êste
princípio da escola nova deve ser transladado para o catecismo. A
catequese tem que ser escola de ação, escola de -vida; escola não
só de aprender, mas de praticar a virtude, e de praticá-la livre e

espontâneamente.
A prática da religião facilita sua compreensão. O catequista
tem que ir vivendo a doutrina com as crianças, e ensinando a amar
a uerdade. Assim os frutos serão duradouros.
P01'que é que tantos homens que em crianças frequentaram
o catecismo, são hoje católicos frios e até inimigos hostís da Santa
Cgreja? Porque tantos homens católicos do credo e herefes dos mandamentos? E' porque não se formaram na escola das virtudes: o
catecismo vivo e vivido .
Nessa escola o catequista é como o jardineiro que planta,
rega, decepa, colhe. Se não conhecer suas plantinhas, como poderá
proporcionar-lhes os devidos cuidados? Há de devotar-se a elas
de todo o coração. E , se se alegra p elas belas esperanças de algumas, não se entristece nem desanima pelos defeitos de outras menos privilegiadas. Procura antes estirpá-los com muito carinho, amor
e paciência.
d)
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A liturgia fonte da vida cristã

Uma vez que estamos pondo em foco o assunto deste capítulo : como transmitir a vida da doutrina, faz-se mistér dizer algo
sôbre a influência da liturgia no ensino do catecismo.
"A liturgia, escreve Crogaert, é a nossa fé m esma sentida,
1;il'ida, onitada, confessada, rezada. . . Os ritos litúrgicos são mais
<jlH ' llH'rns sírnholos: exprim< ~ o clogma, porque a Igreja adora e
n··1.:1 1·01110 da <'!'<:. S11:1 lilt'1r,..;ia t'., portanto sc11 rlogma rl';:xulo, seu
<f,1 ,1 '.11111 1·1111/1/rlo . .\·1·11 ~: 111 ~~11111 1·1111[1·s.w11lo...
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ligíão falada e vivída; é o dogma aplicado e expresso numa linguagem tôda repleta de energias sobrenaturais". (97).
Ensin.ar a liturgia e praticá-la com as crianças é começar em
tempo oportuno a viver a doutdna cristã.

5.

.(98)
(99)
{100)

,'•i

Conhecer a Criança

O artista não aplica os instrumentos ao mánnore sem primeiro conhecer-lhe a est111tura, a natureza, a consistência. Só trabalha com fruto o educador que conhece a psicologia infantil em tôdas as suas fazes, porque a obra da formação do menino é essencialrn ente personal. E' a influência de uma alma na outra.
O mestre precisa amoldar-se à capacidade receptora da alma, na qual vai se introduzir. Para isto há de estudá-la sob todos
os aspetos; há de sentí-la em tôdas as situações; há de conhecê-la
nas disposições psíquicas num e noutro sexo, numa e noutra idade, num e noutro ambiente.
Todas essas circunstância,s marcam diferenças que o bom
formador de almas não deve perder de vista. Há mais diferenças
nas almas do que nos corpos, e, assim como êstes não podem receber todos indiferentemente o mesmo alimento, não podem aquelas ser tratadas todas pelos mesmos sistemas.
"Cada criança é um ser inédito, uma palavra de Deus que
não se repete mais'', diz Karl Adam. Cada índole exige e merece
um tratamento particular.
Uma é a mentalidade do menino do sítio, outra a do menino das cidades, diversíssimas nas suas necessidades. Ao nível de
cada um tern que descer o catequista, para proporcionar-lhe o alimento segundo sua personalidade e seu paulatino desenvolvimento, para iluminar a inteligência sem a ofuscar; para fortalecer a
vontade sem a sobrecarregar; para formar o coração sem o magoar.
E ' o que nos diz S. Paulo: " .. . uns porque são crianças precisam de leite, outros porque já trazem as faculdades mais exercitadas já podem receber um alimento mais sólido". (98).
O catequista deve conhecer bem todas as suas criancinhas,
para que possa dizer com o divino Mestre: "Eu conheço minhas
·
ovelhas e elas me conhecem". (99).
Como o Bom Pastor. êle chama suas ovelhas pelo seu nome. . . e as ovelhas escutam seu chamado e o seguem, porque conhecem sua voz. ( 100).
(97)

11
í
,1

"La liturgie et les cours de réligion", A. Crogaert "Semaines liteurgiques", 1934, pág. 34. Op. cit. apud Roy, pág. 116 .
Hebreus - 5 - 13,14.
João - 10 - 14.
João - 10 - 3A.
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DOTES MORAIS DO CATEQUISTA

Para instruir basta saber alguma coisa, basta possuir dons
naturais; para educar é preciso ser alguma coisa, é preciso ter dons
sobrenaturais:
O fator principal na formação da criança não é tanto a habilidade do catequista, mas a sua personalidade mora!l. O discí~
pulo não há de ser mais tarde o que sabe o mestre, mas o que é
o mestre, porque êle não viverá segundo o que ouve, mas segundo o que vé e o que sente. O catequista "exerce sua ação quase
nada pelo que diz, bem pouco pelo que faz e muito pelo que é".
( 101).
"Nosso Senhor é o grande modêlo dos catequistas e dos pregadores, escreve Blouet. Tem um conhecimento infinitamente perfeito da doutrina que ensina. E dos homens a quem Êle fala , conhece não menos perfeitamente as faculdades. Eis porque seu ensinamento é tão admirável no seu fundo, e tão maravilhosamente
adequada sua expressão". ( 102) .
Vejamos pois qaais as qualidades que devem revestir o apóstolo pregador da divina palavra.

Espírito de fé
"Sem mim nada podeis fazer", ( 103) disse Jesus, mas o que
p ermanece em mim e eu nêle êste produz muito fruto . ( 104) Portanto sem o espírito sobrenatm'al do Mestre divino nada poderá o
catequista produzir de doradouro e proveitoso para a vida.
.
Somente a fé ( 105) viva permite falar-se com aquêle tom
de íntima convicção com que o espírito, numa adesão sincera da
v~ntad~ ~ do coração, se identifica com a verdade que se propõe.
So a fe viva, que se externa nas palavras quentes do pregador, consegue vivificar o ensino e suscitar no educando todas as fôrças lat~ntes do e~pí~·ito , entusi~smando-o pela verdade, fazendo que êle
smta a sublnmdade da fe, movendo-o a praticar a virtude.
E êsse espírito não consiste numa convicção teórica da verdade, mas numa convicção prática, que faz amar a verdade, vi'Ger
a verdade.
Por mais artifícios retóricos que empregue, por mais b eleza
de estilo que possua, de muito pouco ou de nada valem, se não vier
a doutrina acompanhada de vida e convicção. Tudo será árido,
sêco, estéril. A retórica do catequista tem que ser a retórica divi1.

(101)
{102)
(103)
(104)
(105)
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"Boletim Catequético" - Eugênio Devand - 27 de Julho de H):'38 .
" La Sanctification des enfants" - Blouet, pág. :38.
João - 15,5.
João - 15 - 5.
I Timóteo - 4 - 6.

palavras têm que ser espírito e vida. (106).
A sinceridade faz dizer o que sente e sentir o que diz. Ensiuar sem sentir é en·sinar sem vida. E' semear sementes estéreis
e mortas. Só sementes vivas nascem. O trigo sáfaro está destinado ao fôgo.
Em cada palavra do mestre vai também o coração, porque
o cm;ação só escuta quando é o coração que fala. Do contrário o
catequista não passa de realejo, não .passa de vitrola que fala sem
alma; não passa de. um sino que soa e não sente nem sequer o próprio som . ( 107). Mais depressa o som do bronze surdo deixará
nos corações uma vaga recordação de um bom p ensamento, do que
o catequista com muita verbosidade, mas sem espírito de fé.
Sem essa nota predominante, que caracteriza o mestre ideal,
os maiores esforços serão sem resultado prático, os maiores sacrifícios não serão compensados por frutos sazonados e consoladores.
E o salmista nos assegura esta verdade: "Se não fôr o Senhor que
edifica a casa, em vão trabalham os seus operários; e se não fôr
Deus que vigie a cidade, em vão a vigiam seus guardas". ( 108 ) .
Quando é o divino Mestre que ensina pela bôca do catequista, sua linguagem é como a de um anjo: ench e as almas, vasias
das águas vivas da religião; inebria o espírito com as doçuras (fo
graça; dá aos corações o sabor das virtudes; ministra aos pequeninos aquela água viva e _salutú que Jesus ofereceu à Samaritana,
no pôço de Jacó: "Quem beber dessa âgua niio t erá mais sdde eternamente". ( 109) .
A missão é, em verdade, mui alta, e ó apostolado sublime!
1fas onde haurir tanta luz? Onde buscar tanta fôrca? Onde adquirir tanta virtude?
,
Na fo nte divina do Salvador! No manancial sempre aberto
do Coração de Jesus, o divino Cateqi,1ista : "Hauríeti.s aquas de
fontihus Salvatoris''. ( llO) .
11a: s1ias

2.

Piedade e unçiio

A piedade é a virtude que transparece no semblante elo catequista, e dá unção às suas palavras , pois ela desempenha o papel importante do amor que tudo vence. ( 111).
E' a piedade que dá luz e calor ao ensinamento. A piedade
(106)
(107)

( 110)

João 6,64.
I Coríntios - 13,1.
Salmo 126,1.
Jono - 4,7.
·ls:ii:is
12.:t

( 111 )

( '. :l11lic ·<1s

( 1()8)
(109)

8,li.
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abrasa. O catequista tem que ser piedoso, para ser eficiente no
trabalho, porque só o fogo queima. E' a piedade do mestre que
faz o discípulo ser piedoso, sem o qu e jamais se formará bom cristão. Um mestre com palavras de vida eterna, e com ações de morte
eterna, não p assa de um sepulcro caiado, e só formará hipócritas
~,Jmo êle. E' um pouco forte, mas é coisa do Evangelho ...
Só o q ue vem do coração é que tem fôrça sobrenatural. Uma
piedade postiça, que se coloca à maneira d e máscara para dar urna
aula, e se retira logo ao sair da porta, não produz bons resultados, e até pode ser contraproducente.
Sobrenaturalizar a catequese é catequizar cem por cento! E'
São Paulo que afirma essa verdade, escrevendo aos Coríntios : "Se
eu falasse a lingua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade,
SE'ria como o soar do metal e o tinir d a campaínha"-. ( 112 ).
"E se tivesse o dom da profecia; se · soubesse todos os mi sh?rios e possuísse todos os conhecimentos, mas não tivesse a carida<le, nada seria !". ( 113) .
De fato , se as palavras que saem d e seus lábios são impl'egnadas dêsse amor do coração, o bom efeito será infalível. Do contrário êle não seria mais que um fonógrafo sem espírito de fé, de
caridade ardente, de humildade e paciência, qualidades indispensáveis do que prega a palavra divina.
Para ser eficaz sua palavra deverá ser cheia de inspiração,
como que um sôpro divino que entra suavemente nas almas e as
fec unda, gerando nelas um sincero am or à virtude.
A piedade, a caridade, a confiança em Nosso Senhor são
necessárias não só pelo fim da educação, mas também para dar
ao catequista fôrça, ânimo e constância nas horas amargas.
Embora seja a catequese mais prazer que trabalho, pois o
sacrifício feito por amor a Jesus é suave e leve, ( 114) , nem tudo
é um mar de rosas e encantos. Há horas de lágrimas até, provocadas por certas dificuldades, como a ignorância, má vontade, ingratidão. . . Tais e tantas contrariedades não as suportará quem não
possuir um amor confiante, generoso e desinteressado p ela causa
de Cristo.
E ' na oração frequente que se h á de buscar o espírito de
sacrifício e abnegação. Alí haurimos fôrça, luz e bênção para o
.
trabalho.
O espírito de piedade do catequista é que impregna a doutrina de suavidade e a faz ser viva e vivida. "A caridade, escreve
São Paulo, é paciente, é cheia de bondade, não se jactancia, não se
(1 12)
\113)
(114)

I Coríntios - 13,1-2.
I Coríntios, 13,1-2.
Mateus, 11,30.
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orgulha, não proct\ ..t o próprio interê~se, não se irrita, não gua1:da rancor. . . desculpa tudo, tudo cre, tudo espera, tudo supor ta". ( 115 ) .
.
O catequista. piedoso tem a pedagog~a na alm~'. Tem um
"coração que a inteligência orienta, ~érno e firme, ~unif:?ente ~. coComunicativo, porque ensina p~l~ metodo d~s realidades
lhem-se nos seus lábios as delicias da sua piedade e a fôrça da sua
convicção". ( 116). :E:le é como aquela -lttcerna lucens et ordens,
de que nos fala São João em seu evangelho. ( 117).
3.

Amor e dedicação

Amor! Quanta maravilha, quanto s;grê.do, quanto heroís~10,
quanta loucura até, encerra esta palavra, tao smgela na sua apaiencia, quão profunda em seu se~t_ido! Amor é vi~a. . Do amor nas~e
a afabilidade e a doçura, perfeitamente compative1s com a energia
e a severidade, tornando-as energia e severidade. p aternas pelo seu
tom de serenidade ascendente ao coração ela cnança.
_
O amor é como o fogo. Difunde-se por si mesmo. Nao se
limita às estreitas p aredes dessa fornalh~ que é ? coração. Passa elo coraç:ão do catequista para o coraçao elas cn:=i-nças. ~a~sa do
coração das crianças para o coraç~o ele set~s. pais, multiplicando
assim o apostolado do mestre no se10 da fam1ha .
E ntenda-se bem que falamos aqui de um a;rwr so?renatural
e inteligente, e não desse amor natural, cego .. e inconsciente, que
não educa nem forma, mas que sufoca e atrofia .
"O verdadeiro amor não é o que se exprime com p alavras,
nem mesmo o que se expande em carícias. As palavras p~dem ser
mentirosas, e as carícias excessos ~e egoísmo. O verdadeiro. amor
t 0 que se traduz em atos pelo esquecime~to e o dom de. s1 m~s
lhO; p ela dedicação desinteressada.
As cnanças nestas. c01sas n~o
se enganam. Elas não se deixam levar pelos prote st~s e pelos. ,ªfa~
gos de que algumas vezes a cumulam; sentem rnmto bem s<: . as
amam de verdad e; se estão acima de tudo preocup<~<los com o s~u
bem-estar, mesmo quaudo, se opõe?1 aos ~eus dese1os ou se , res 1s ~
tem aos seu; caprichos. E esta a rmpressao que se lhes d e' e dar
sempre, para as levar a ceder''. ( 118).
.
"O ideal mais sublime e acabado do educador da mocidade
sPrá em todos os tPriÍpos Jesus Cristo, o Divino Amigo das crian(115)

( 1 lô)

I Coríntios, 13,4-7.
"
Mons. Jacaranc1,a - :...n
Ap11stoiad11 por A<Jw".

( 117)

l11iio, G,8;;.

( l IH)

·(

:01d1·I

S(·1·11 ,·111', \

P1.•cl,·1grógica
d e 1940, IJÚg. 2.5 em "O
.
,

11
()

i~

pro 11
1 t · 111:i 1l .· 1 l".1111'1!1',·1 11 ·, 1 .soc·i1·cl :u l< · 1·n11lc •1111>t)nl1 1<·: 1' ,
~:..,O .

1

/

uu .,..., 1 1 r

u

e. +%WW

w:zu

• • , qa

•

.:açw:ww
4

·-·· 4

o

--·

r·

ç

4

;:

.

...

1 .

11

80

PE.

AGENOR

N.

MARQUES

ças. Quanto mais o educador se tiver compenetrado do espírito
desse Mestre celestial, maior e mais abençoada atividade desdobrará entre as almas juvenís que lhe forem confiadas. Pelo que nada
se lhe pode recomendar de mais profícuo à sua missão sublime do
que aprofundar-se pela oração, meditação e estudo no espírito do
divino Amigo da infância, no espírito do Coração de Jesus, para
deste manancial haurir fôrça e luz."
Ali se lhe apresenta o protótipo vivo de todas as virtudes
mais necessárias ao seu cargo na mais acrisolada pureza e perfeição: ali achará antes de tudo a rainha das virtudes, o amor d e Deu:;
e de suas mais lindas imagens que são os corações das crianças. E
com amor, fará entrada no coração todo o cortêjo dessa raínha celeste, todas as virtudes que para o educador são de máxima importância a saber: o espírito de oração e de sacrifício, o espírito de
humildade, mansidão e paciência, obediência e franqueza para com
os superiores, zêlo das almas, incansável e universal, prudência e
energia forte e serena". ( Barelle).
A ternura, a bondade, a paciência, que ama a todos sem preferir a nenhum em particular, é a gôta de mel que encanta e atrai
os pequeninos. O amor é a norma e a bússola de todo educador.
Espelhos dessa bela vütude são as nobres e inconfundíveis figuras de São João Vianney, São F elipe Neri, São João Bosco, Pio X,
qu e tudo fizeram pelo amor, pela bondade, pela paciência.
Jesus rodeado de criancinhas nos mostra que a brandura e
a mansidã o ganham logo o coração d os pequeninos. E' ao catequista que Êle repete aquelas palavras: "Aprendei de mim que sou
manso e humilde de coração". ( 119).
O catequista que não se forma no exercício da missão do
a1lior não logrará provar as doçuras do seu trabalho, a consolação
divina, que paga qualquer sacrifício'. Sem o amor toma-se fraca
sua }Jalavra, fri a e descolorida a instrução, acabando o mestre por
desanimar em meio caminho da árdua tarefa.
O amor gera a dedicação, como diz são Paulo, em outras
palavras: "Eu me fiz tudo para todos, para salvar a todos". ( 120).
Sim, para salvar a todos: não só os dóceis e obedientes, não
só os simpáticos e bem educados, mas também os rudes, os indisciplinados, os ingratos. . . E' o amo1: unicamente que nivela todos aos
olhos do catequista, que vê em cada um o próprio Jesns que disse:

"Quem recebe a um dêstes pequeninos em meu nome a mim 1ne
recebe". ( 121).
(119 )
(120)
(121)

Mateus, 11,29.
1 Coríntios, 9,22.
Mateus, 18,4.
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O catequista será em tudo como o seu Mestre Ideal: "Unus
e.st Magíster vester - um só é o vosso Mestre" - "Vir mitissimus
super omnes homínes''. ( 122).
4.

Santa alegria

O catequista é alegre. Semblantes sombrios e olhares car1'egados só amedrontam e afastam as crianças. Essa alegria natural e espontânea manifesta-se não só nos recreios, mas até nas
próprias aulas. Sem excluir a clareza e a unidade, como já dissemos, a exposição requer vivacidade e elegância, para se tornar agradável e interessante, sem o que não se prende a atenção. Onde há
agrado e alegria estão as crianças.
A espontaneidade cordial, por vezes chistosa, não é contrária, como podia p arecer, à unção e piedade do catequista. Primeiramente uma aula de catecismo não são gracejos do comêço
ao fim. As cenas cômicas tem o seu lugar, não há dúvida, mas
sejam esporádicas, para não expôr a aula ao perigo de se transformar em sala de comédias, em detrimento da autoridade do catequista e da disciplina dos alunos.
A alegria serena e doce é perfeitamente compatível com a
seriedade e a ordem. Fale com desenvoltura, exprima-se com
vivacidade, aformoseie as palavras com gestos adequados, acompanhe o sentido com a mímica necessária. Eis tudo o que é preciso.
Permita-se o riso, quando de fato há motivos para rir. O
riso é espontâneo, natural e até necessário, mesmo no r'ecinto sagrado. O que causa embaraços são sempre os extremos: extremos
de severidade e extremos de hilaridade. Guarde-se, pois, o meio
tôrmo, para que a alegria seja fator d e educação e não fator de indisciplina.
No decreto Provido Sane Consilio diz o Santo Padre o Papa Pio XI: "Todos os catequistas trabalhem pela glória de Deus
de boa vontade e com alma jubilosa, como a daqueles que Deus
ama, porque dão com alegria. Operam suam adjutrícem ín rem
1
1
1

\

'

conferant ut hilares datores quos dilligit Domínus". ( 123).
Jamais entristecer no trabalho do Senhor, mesmo se não colhermos os frutos que com tanto ardor semeamos. "Pode acontecer
que tenhamos que semear entre lágrimas, adverte o Papa X, na
sua Exortação ao Clero, pode acontecer que tenhamos que dispender um trabalho enorme, para garantir o que semeamos. A
r;<·rrninação, entretanto, e a produção da colheita esperada, só de·
(12~)
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Bom exemplo

O bom exemplo é a mola real de todo o aproveitamento .
ítle é que prova os consêlhos; ele que ratifica a verdade; êle que
documenta o ensino; êle que determina a eficiência da catequese;
êle que conduz a viver o catecismo!
Sem esta qualidade, pouco ou nada valem todas as demais
qualidades do mestre; improdutivos t odos os outros meios, todo
o abundante e selecionado material didático; ineficientes os meios
humanos, e prejudicados até os próp rios meios divinos.
Os b ons conselhos e as palavras repassadas de ternura e carinho comove m; as repreensôes e os castigos provocam reaç6e.s;
só o exemplo, porque é vivo e forte, arrasta à prá:tica do bem.
O mestre diz com a palavra, que a virtude se deve praticar,
e com o exemplo mostra que ela é de fato praticáve?,.
O catequista deve ser um livro aberto, no qual as crianças
aprendem a ler os mandamentos de D eus. Não sendo assim estaria condenado, como as Danáidas, a encher eternamente um tonel
sem fundo, destruindo com o mau exemplo o gue constroi com
as boas palavras.
O Papa Pio XI insiste nesse ponto, em discurso às Associações Católicas de Roma : "A formação do mestre antes de tudo:
formação do intelecto, formação da vontade, formação das idéias,
dos sentimentos, de iniciativa operosa, de verdade e santidade.
Ninguém pode dar a outros essa vida inte1'ior se não a possuir . .
ninguém poderá dar lume à mente. nem pala vras de estímulo à
( 124)
(125)
(126)

I Coríntios - 3,7.
I Coríntios - s;9.
S. Panlo - Filipc·ns1•s -- - t.l .
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pende de Deus e do auxílio onipotente . . . Neque qui p"lantat est
aliquis, neque quí rigat, sed qui incrementwn dat, Deus'' - o que
vale não é o que planta, nem o que rega, mas quem dá o incrernei,1 to, Deus!". ( 124).
E' este o pensamento que deve encher de confiança e alegria o catequista. Deus é que trabalha, Deus é que dá a graça,
Deus é que abençôa; nós somos apenas seus ajudantes na obra maravilhosa da formação das almas: "Dei enim ad;utores sumus". ( 125 ).
Servite Domino in laetitia! Servi ao Senhor em santa alegria! Rezar com alegria, cantar com alegria, ensinar com alegria!
E ao contemplar êsse bando de gárrnlas crianças que temos diante
de nossos olhos, tenhamos sempre p resente a palavra de São Paulo
Apóstolo: " . . . meus filhinhos são minha alegria e minha corôa".
( 126).

5.
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vontade; nem poderá difundir o amor à .;irtu'de, se não se houver
fo1mado na vida mesma de Nosso Senhor. (127).
Aprender para ensinar. Viver para ensinar a viver. Santificar-se para santificar. "Sede puros, sede piedosos, acrescenta o
mesmo Papa, em outro discurso à J. F. C. _da Bélgica, sede operosas sede ativas. Sede puras como os An1os do bom Deus, sede
pi~dosas como os Anjos do Altar e do Tabernáculo". ( 128).
.
E não é isto o que nos está a dizer também o divino Mestre? "Eu v os dei o exf~plo para que vós façais o q~e eu, fiz". ( 12~).
Everardo Back'éuser, em discurso de paramnfo as normalistas de Ubá, esclarece nitidamente as razões psicológicas do exemplo como fator vivo ~e educação .
" ... Sôbre o mestre, escreve o insigne pedagogista, pesa ainda outra grave responsabilida~e. Para ~eus alunos. êle. é. um modêlo vivo, modêlo que os discipulos copiam quase mstmtiv~mente.
A imitação das crianças aos maiores, e com mais forte razao, aos
mestres, é, segundo a opinião de Schneider, resultad_o de ~m s.entimento da própria debilidade e inferior~dade . A cn~nça ~~agma,
continúa · o mesmo autor, os adultos ompotentes, e, identificando-se com êles por p ensamento e no .jogo, se fa~ on~po~ente ,,também
e pode assim compensar o seu sentnnento de mfenondade . ( 130).
"A imitação é considerada por outros como efeito de sugestão involuntária. Ninguém deve subtrair a criança a esta sugestão. Seria, como diz Baudouin, mais do que um êrro, porqu e seria uma impossibilidade. Seja como padrão de imitaç~o, seja como agente sugestionador, o mestre atua sempre e a toda a hora,
querendo ou sem querer, sôbre cada um de seus discípulos. Essas
verdades que, ufana, a ciência moderna traz agora a lum~, co~o
· grandes descobertas suas, são velhos aforismos de pedagogia catolica. Santo Agostinho dizia: A pala:vra é pouco; o exemplo, eis
o grande m eio de ação! São Francisco de Sales não é menos categórico em declarar que apreciava mais u_ma _onça de . bom e;empl_o
do que cem libras d e palavras. E na Im1taça~ d e ~nsto. esta es~n
ta a frase: Instruí-o com o exemplo e torna-lo-eis mais perfeito.
" A conduta modelar do mestre é portanto velho preceito do
cristianismo que a Igreja Católica jamais deixou de aconselhar.
Nunca, pois, vós professoras católicas, podeis estar desatentas. ~u
do o que fizerdes será visto, ouvido, percebido . . . _e reproduzido
pelas crianças. A linguagem que empregardes, a lmguagem que
(127)
( 128)

Pio XI, <lisc.:. de 19 abril de 1931, às Assoe. Cat. de Roma.
I'io XT, disc. de 5 sct<-mhro d!' 19!31, ,\ J. F. C. da Bélgica.
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usardes, as ciencias que ensinardes, as maneiras que tomardes, essas serão as dos vossos alunos e alunas.
"Concedei que vos diga ser dever do mestre obedecer e se
cingir rigorosamente aos preceitos morais que ministrar em classe. Dizer e fazer. Porque se disser e não fizer, as crianças não
farão o que lhes foi dito, e acaso nem se recordarão, mais tarde,
dêsses ensinamentos orais.
"Vem a êste prnpósito uma palavra sôbre o catecismo. O
catecismo é código indispensável a todos como bússola da vida.
Concentra em preceitos lapidares, ensinamentos insignes. Cumpre
explicá-lo para que seja compreendido.
Compreendidos e bem
guardados na memória êsses conceitos de nada valerão se não fo rem praticados. Principalmente praticados. A oração não vale
pelas palavras balbuciadas, senão pelo fervor que nela pomos ao
nos dirigir a Deus. Os mandamentos são preceitos não para reter
de oitiva, mas para os executar, quando as ocasiões se apresentam.
As obras de misericórdia só são valiosas perante Deus, quando as
fazemos nas oportunidades ad equadas. Praticai o que vos ensina
o catecismo, para que as crianças, pelo vosso exemplo, também o
pratiquem, porque as crianças vos imitam pelos vossos atos e não
pelas vossas palavras. Vivei cristãmente. Tanto em vosso própri o
benefício, para vos salvardes a vós mesmas, como em proveito do
apostolado que exerceis pelo vosso exemplo junto às almas dos alunos que vos foram confiados". ( Backheuser) .
Isto para que não aconteça que Nosso Senhor tenha que diz:er ao seu catequista o que se viu constrangido a dizer aos escribas e fariseus , cujas palavras eram a contradição de seus atos : "dizem, mas não fazem - cUcunt sed non faciunt". ( 131 ).
O catequista enquanto prega a palavra divina é um verdadeiro sacerdote. "Ninguém ignora, diz o Santo Padre Pio X, na
Exortação ao Clero, que o sacerdote desempenha a sua missão sobretudo qu ando prega a verdade cristã. Porém êste ministério não
se torna quase inútil, quando êle não apoia com o exemplo o que
ensina a viva voz?. . . Eis porque o próprio Jesus Cristo, feito
modêlo do catequista, ensinou primeiro com . o exemplo e depois
com a palavra: "coepít Jesus fac ere et do cere - começou Jesus a faz er
e a ensinar". ( 132).

G.

(132)
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Zdlo e interêsse

Z:E:LO CARITATIVO
Segundo S. Paulo (I Cm. XIII) o zêlo é:
I -

Paciente -

sabe esperar os resultados, aguarda as oca-

s10es oportunas, reforma devagar, sabe que não poderá tudo, mas

1
Mateus, 13,3.
Atos, 1, l.

IDEAL

Zêlo é o interêsse pela obra. Zêlo é o amor pelo objeto ele
nosso trabalho. Zêlo é a fonte geradora de atividades em busca
de qualquer ideal. Zêlo é fôrça, zêlo é vida, zêlo é vontade em plena ação.
O zêlo nos maus gera o ódio, o rancor, a vingança; gera a
tenacidade, a fôrça, a crueldade e a morte. Nos bons, o interêsse,
ll caridade, a paciência, a constância, a mansidão, a doçura e a energia, a vida e o heroísmo até!
Vale a pena transcrever na íntegra o c1ue sôbre o zêlo escreve D . Jaime de Barros Câmara, o Cardeal Arcebispo do Rio de JaCu:)lrO, em sua diáfana Teologia Pastoral. ( 133).
·
"O Zêlo pastoral é o amm· de Deus, à procura de comunicar-se às almas . Ou como diz Santo Tomás, é a chama da caridade. E' preceito de Jesus Cristo: "Elegi vos . .. ttl eatis et fructtim
afferatis, et fructus vester man eat". (Joan. XV, 16) "Ignem veni
míttere in terram, et quí valo nísí ut accendatur". (Luc. XII, 49).
"O Código Canônico ( Can. 460-470 ) e o Cone. Pl. Br. ( dec.
89) inculcam obrigações que supõem nos pastores especial dedicação e atividade. Leão XIII declara que o zêlo é o primeiro dos de- ·
veres sacerdotais. Conforme S. Bernardo, eis as qualidades do verdadeiro zêlo apostólico: "Zelum tuum inflammet caritas, infonnet
scientia, regat prudentia, firmet constantia".

E , para terminar tão importante assunto, frizemos aqui as
insisivas palavras de Mirabeau: "O ensino do exemplo é o mais
eficaz, porque o exemplo é a vida, em lugar de ser a lição!"
(131)

CATEQUISTA

algo conseguirá, e que nem todos os frutos são visíveis e imediatos. "Primum in ordine intentionis est últimum in ordine executionis". O oposto será precipitação e violência.
II - Benigno - trata suavemente, consola, anima ainda
quando é necessário mostrar a gravidade das culpas e quedas, tendo em consideração as circunstâncias de clima, raça, ambiente, etc.
O contrário é arrebatamento.
III - Benévolo - quer o bem de todos, alegra-se com o
mcesso dos colegas, está pronto a auxiliá-los, não faz acepção de
pessôas. Opõe-se-lhe a inveja e o ciume.
VI - - Confiant'~ - não s11speita sem fundam ento, não pro-

,,

•

86

PE.

AGENOR

N.

MARQUES

'o

cede de acôrdo com as aparêi:~cias, não se precipita nas apreciações,
não desanima. A descontiança e o desalento o matam.
V - Desinteressado - "non quaerit quae sua sunt, sed quae
Jesu Christi'', não tem ambições, não se ofende facilmente. Seus
inimigos são o egoísmo e o apêgo a pontos de vista particulares e
ambiciosos.
VI - Alegre - atrai os indife1'entes desarma os adversários
facilita soluções de casos, é finalmente a' boa vontade em ação'.
Sta. Teresa declara: "Nada temo tanto para vós como a perda da
alegria, sei muito bem o que é uma alma em luta com o descontentamento". O oposto será a tristeza, a melancolia.
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babilidade de êxito. .Para que a constância seja virtude é mister
que não se transforme em teimosia ou pertinácia, que não admite
razões de desistência, nem tampouco enfraqueça e degenere em
inconstância. Ei-la assim entre os dois vícios opostos. Uma das
manifestações mais claras da constância é a pontualidade, a exatidão e a continuidade nas ações.
~ 1l eios de adquirir a perseverança costumam ser:
a) oração e a,mor a Deus, às almas e ao seu ministério; b) á. meditação
dos prem10s eternos a se obterem com nossos pequeninos esfôrços,
bem como a comparação com os sacrifícios que outros abraçam pel?s bens terrenos; c) a previsão dos obstáculos, que aumentam méritos e aguçam a coragem e a generosidade; d) o hábito de proceder corajosamente "in mínimis'', pois, " qHia in pa:uca fuisti fidelis
supra multa te constituam" (Luc. XVI, 10).

ZELO ESCLARECIDO
"Um clero ignorante é um flagelo para a Igreja", diz no
Embaixador de Cristo o cardeal Gibbons. Os sagrados Cânones
insistem na continuação dos estudos eclesiásticos por parte dos sacerdotes, quer novos, quer antigos, prescrevendo exames aos pri~\1eiros e reuniões de estudos a todos.
Sem dúvida tudo isso há
d.e servir para esclarecer o zêlo do sacerdote. Mas êle ainda neces5ita de muito espírito de observação para estudar os males e suas
causas, o bem e seu aproveitamento, as relações entre meios a empregar e efeitos a produzir.
Além do estudo, a oração é indispensável a quem pretende
proceder sempre com acêrto. No zêlo esclarecido se inclui a vastidão de horizontes no campo espíritual, o que permite encetar confiadamente reformas e empreendimentos que outros temeriam. O
zêlo esclarecido paira superiormente acima de ingratidões, línguas
malévolas e outras ninharias. Reconhecendo com clarividência as
vantagens ou inconvenientes de suas resoluções, prossegue -'>ereno
em ·seus planos, confiado na Providência, aborrecendo confusões e
indecisões.

Z:tl:LO PRUDENTE
O legítimo zêlo é prudente. S. Bernardo chama à prudência de "moderatrix et auriga virtutum". Realmente, ela modera o ard?~' indica ~s ,~aminhos, !?reside aos projetos, dita as palavras e d1nge as açoes . Zelus sine scientía plerunque perniciosus
est. Tolle hanc, et virtus vitium est". ( S. Bernardo). Scientia sanctorum, prt~dentía: . Dux indigens prudentia, multos opprimet".
, Prov.) E o suf1c1ente para se demonstrar a necessidade de tempáar º. z~lo c?m a prudência,. o~ melhor, tomar prudente o ardor.
Da miht sedium tuarum assistncem sapientiam . . . ut mecum sit
et mecum laboret, ut sciarn quid acceptmn sit apttd te" ( Sap. IX,
4, 10. ) ( 134).

7.

ZÊLO CONSTANTE
A constância é a energia perseverante, filha da fortaleza,
virtude pela, qual a vontade se robustece de modo a. não desistir
do bem, nem por motivo de dificuldades, nem por temor de perigos.
Combate, pois, os obstáculos, previstos ou inesperados, procurando soluções, mas não desistindo.
· "Qui perseveraverit usque in finem ... " No cumprimento
das obrigações de estado é indispensável a constância. E quem tem
a seu cargo dirigir almas, a~sociações e paróquia, deverá possuir
enormes reservas de perseverança, para repartir constância com os
demais. E' preciso nunca desanimar, enquanto notar alguma pro-
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Pontualidade

A pontualidade não é mais que uma prova manifesta do
zêlo do catequista. E' êle sempre o primeiro a comparecer no seu
posto. Nunca chega depois dos alunos. Antecipa-se sempre para
estar alí mantendo a ordem desde o comêço. Seu atrazo ou sua
falta injustificada seria o primeiro sinal de falta de inteiêsse pelo
ªl?ost~lado.
Faltando_ ao compromisso para não perder qualquer
d1vert1mento ou por nao apanhar quatro pingos de chuva, implanta
êle mesmo a desorganização do catecismo, deíxando na dúvida as
crian~as si o catequista vem ou não vem. Acabará por dispersá-las todas como um rebanho de ovelhas sem pastor.
Havendo, porém, legítimo impedimento, ou por doenças ou
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por motivos de fôrça maior, não deixe a catequese ao perigo de
distúrbio. Procure em tempo um substituto idôneo, que faça suas
vezes, observando a mesma praxe, o mesmo interêsse, a mesma

L
1.

~

1.

pontualidade.
Acautele-se o substituto de criticar seu companheiro ausente. Abstenha-se de conceder licenças extra01;din~rias, concessões
supérfluas, que o outro não costumava fazer. Privilégios especiais,
atenção a críticas, etc., em circunstâncias tais, roubam de pronto
a autoridade do catequista ordinário .

1
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EDUCANDO

INTEGRAL

CARACTERÍSTICAS SEGUNDO AS IDADES
CARACTERÍSTICAS SEGUNDO OS SEXOS

III

VIDA ATIVA DA CRIA~ÇA

!V -

VIDA AFETIVA DA CRIANÇA

V VI VII -

VIDA COGNOSCITIVA DA CRIANÇA
VIDA APETITIVA DA CRIANÇA
COMPLEXOS INF ANTÍS

1
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EDUCANDO

INTEGRAL

Psicologia Pedagógica
Antes de passarmos à explicação dos meios didáticos e disciplüiares, instn1mentos da educação, queremos apresentar ao catequista o sujeito de sua futura obra de arte - a criança!
Que faz o artista? Antes de mais nada vai às minas e procura o mármore; estuda-lhe as feições; corre-lhe as veias; examina-lhe a consistência, a estrutura, a côr. . . Só depois que o conhe~e toma-o para si e vai aplicar-lhe a talhadeira, o cinzel e o buril.
Mas o educando não é mármore e nem o educador marmorista. O mármore não tem vida, não tem alma, não tem segrêdos. . . Se o marmorista erra o talho, ou se o marmore não é digno
de seus esforços, atira-o fora, despreza-o. Não assim o educador
e nem assim o educando, como teremos ensejos de ver nas páginas que se seguem.
O catequista, como educador de almas imortais, é o artista
por exelência, porque é o artista de uma obra de arte viva e divina, de uma obra de arte que é feita para o tempo e para a eternidade.
Não admira, pois, que se aplique com o mais vivo interêsse
à ciência do menino, para conhecer seus alunosinhos, corpo e alma,
estudar-lhe as inclinações, a índole, os temperamentos; para corrigir-lhes os defeitos, formar-lhes a vontade, a inteligência e o coração.
Não encontrará aqui, infelizmente um estudo completo de .
psicologia infantil. Quão difícil, complexo e amplo é o tema sabem-no os biólogos e pedologistas.
Êste capítulo limita-se a um conspecto geral confiando em
que os formadores de catequistas, saibam suprir, nas aulas, as explicações e ilustrações que a estreiteza destas páginas não permite
focalizar.
Os conceitos e princípios fundamentais da ciência servem apenas de orientação ao catequista na arte de se adaptar à criança,
de baixar ao seu nível, de entrar no seu pequenino mundo, lá onde
ela vive realmente.
Não basta, porém, olhar a criança através de linhas gerais.
Eis a razão do apêlo para que os formadores de catequistas supram
as lacunas existentes neste pequeno tratado. Os princípios são ape-
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nas vagas direti·izes. Apontam o caminho, marcam balísas; mas
não palmilham o terreno, não descem passo a p asso ao fundo d a
alma infantil. Dão ao educador uma criaÚça abstrata, uma criança-conceito. Necessário se torna um estudo mais particularizado,
para que o catequista sinta nas mãos a criança real, concreta, individual, aquela que tem diante dos olhos no momento de contacto
com ela, no momento exato de ver seus instintos, seus gôstos, suas
inclinações, seus hábitos, suas paixões, suas virtudes.
Só assim estaria o mestre apto a entrar sem dificuldades na
alma da criança pela primeira porta que ela lhe abrisse espontaneamente. ·
Não bastaria ao educador conhecer bem claro os meios educacionais, antes mesmo de conhecer plenamente o educando? Não!
O mesmo remédio aplicado à mesma enfermidade em .organismos
diferentes pode trazei' a vida a um e a outro a morte.
O médico vê primeiro o doente, estuda-lhe a constituição
e só depois vai dosar-lhe a medicina. Assim o educador perfeito.
Primeiro ver a matéria e sua consistência, depois temperar os instrumentos de acôrdo com sua dureza ou maleabilidade.
Depois de uma análise psicológica do educando em suas disposições, suas inclinações e reações de seu organismo psicofísico,
poderá o mestre agir com segurança e acêrto na aplicação das .leis
didáticas e pedagógicas.
E' o que tentaremos coordenar suscintamente nas páginas
seguintes.
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1>:.tq1ii ·'< ' dcpn·1,11<l(' jú a delicadeza e complexidade do asc11trando.
.
Mais delicado e complexo que o estudo das planta d fl
• c·s, dos astros. Não raro nos faltam palavras para
_s, . asl .º·
mente os segrêdos da alma e des
exprimir c arnqu cnas criaturas de Deus.
crever a,s maravilhas dessas pe' 111ito 1·111 q11c· v au1os

1

Nilo obstante forço so é entrar na matéria a

. .

.e indispensável entre os fatores de uma boa p~dag:i~. importante
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CAH.ATERíSTICAS DAS IDADES

Antes de par~icularizar, um conspecto geral.
;-- Uma .das reahda~es que o educador deve ter sem re resen~=s::od asd difere~ç~s ps1qu~cas i:iarcadas pela idade, pel~s d;versas
o esenvo v1mento mfantil. Seja embora a mesma ent'd d
gt~e se de~en~olve, evidentemente os sentimentos, os gostos ~ ªin~
teiesse, o mstmto, as reações, as necessidades de uma criai; a totalment~ outra~ que as do menino, do adolescente do 1·ove~ s~~
o que mais nos mteressa.
'
·
ª
Vamo~ ,l~go sintetizando. O d esenvolvimento da crian a s .::iunclo os cntenos d o prisma através do qual
·d
ç ' e
a s segu. t
t
a cons1 eram os con".,
, . m es e apas, mais ou menos distlntas pelas diferenç~s ps,1·"
<CO-f lSICas.
-
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1.
2.

1

Infância
- de ·3 ,
7 anos ( I.dade pre-escolar)
M
· .
A;n mic,;i .
- de 7 - 12 anos ( iqade escolar)
3.
o1escencia - de 12 - 15 anos
4. Puberdade - sexo feminino de 13 - 15 anos
sexo masculino de 15 _ 17 anos
5 . Juventude - de 16 - 25 anos

Psicologia e Fisiologia
O desenvolvimento psíquico está intimamente unido ao fisiológico. Fisiologia e psicologia são duas linhas parelhas do indivíduo. Corpo e alma evoluem simultâneamente, formando-se assim
um certo paralelismo entre as funções e reações orgânicas e as funções e reações psíquicas.
Reações da matéria e reações do espírito, ligadas entre si por
uma correlação contínua, oriundas de uma só entidade psico-físi·
ca - o homem.
Nosso ser se evolui progredindo uniforme nos tipos normais.
E , sendo concumitante o desenvolvimento do corpo e do espírito,
desenvolve-se gradativamente a formação do indivíduo.
Em cada etapa desse duplo e simultâneo desenvolvimento
verificam-se certos fatos marcantes que caracterizam a pessôa nesta ou naquela idade: na infância, na adolescência, na juventude,
na maturidade.
·

1
1

1

1
1
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Evitemos _um p erig?. Entre essas idades não há uma se araâ~~, i~1:emgr:lce~~o, mas s1~dpdlesme?te ,u~a progressão COITeiacfona'
.
.
uma enh a e ps1cofis1ca que se desenvolve cada
\ ez mais, .to;a;ido novas proporções, vivendo novas atitudes E'
~n~~e.smo m iv1duo que se aperleiçoa em cada nova faze d~ seu
t· scrn:ient?. Desenvolve-se fisicamente enquanto cresce e com 1 . ·.: o 01ga~sm?; desenvolve-se psl.quicamente enquanto a luz da Pr=~:to vem I ~1mmando sua consciên cia e o coração vem rovando no\ ,1s sensaçoes, novos afetos e a vontade vai fim d p
i_nia s~)bre as faculdades. ~sse desenvolvimento d~ª~o~ ~u: d~'lu~~not\ pms, .paralelo, rropo:cional, correlativo, concomita!te.
'
ln8.
Vamos sentir mais de perto. essa maravilh
f10111crn que se forma. Interessa-no s Temos u osa progressao ~o
1H•ssa auto-formação.
·
q e cooperar com ele

t
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Da infância à meninice ( 3 a 7 anos)

Sem pretender esgota'r o assunto tão vasto da alma da criança, vamos considerar a florinha infantil desde o seu primeiro desabrochar.
Já no limiar da v.i da ela se manifesta. Ao entrar pela primeira vez na luz do mundo ela chora. . . Ela chora e como não
havia de ser assim? Antes mesmo de abrir seus olhinhos para a
luz, saúda a nova criaturinha a t erra do exílio com um gemido.
A dôr provocou seu grito e foi esta a primeira manifestação
de suas emoções mêrarnente instintivas.
Nasceu entre lágrimas. Entre lágrimas e risos passará sua
vida. Entre lágrimas, ou talvez nalgum sorriso-ventura de poucos
passará desta vida para a eternidade.
Levam-na os padrinhos à pia batismal e lá o sacerdote lhe
tira a mancha do pecado original, vestindo-lhe a veste branca da
inocência, que a torna filha de Deus e herdeira do céu. E naquela alminha marcada com o ferrête do pecado, lança o Senhor os
germens da graça, que hão de operar nela logo aos primeiros brucholeios da razão, contrapondo-se por tôda a sua existência aos
maus instintos de sua natureza decaída.
Mais uns dias e a criancinha já corresponde às carícias de sua
mamãe com a surpreza daqueles sorrisos tão lindos, de que só são
capazes os anjinhos inocentes e puros. Agora sua boquiniia se entreabre a sorrir, deixando aparecer dois graciosos dentinhos de leite
mal presos na gengiva, e seus olhinhos cheios de brilho e candura,
já sabem manifestar a alegria que lhe vai na alma. Daqui a instantes contraem-se suas faces e lágrimas abundantes nos vêm dizer que ela também sofre.
A vida é de risos e dôres desde a alvorada ao anoitecer.
Depois entra a balbuciar os sons que lhe chegam ao ouvido
e a imitar tudo o que lhe ~;ai sob as vistas. Os olhos e os ouvidos
são os dois órgãos principais do primeiro desenvolvimento. Encantada, ela extende as mãozinhas para as flores, para os passarinhos,
para o sol, para as estrelas, numa ância quase infinita de abraçar
todo o universo com seus pequenos bracinhos.
Imita os sons e vai logo batisando tudo pelo seu vocabulário. Chama de "mu" ao boi, de "béca" à cabra, de "pipi" aos pinti- •
nhos ...
Rescendendo candura e inocência, a pequenina alma está
naturalmente voltada para o céu, para Deus. E' o tempo de tomar
as mãozinhas inocentes e juntá-las sôbre o coração para rezar com
ela as orações, que ela talvez não entenda ainda, mas que sente
de verdade, tomando-se tôda de santas impressões.
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prêgo d e jogos e brinquedos educativos, nos exercícios manuais, nos
centros de interêsse preconizados sobretudo pela escola ativa.
Nessa segunda fase psíquica ( 8, 9, 10 anos) começa a inteligência a fazer revelações.
Pequenos raciocínios, baseados não tanto na abstração racional, mas nas imagens que a rodeiam, impressionando profundamente sua fantasia.
E assim a tenra florinh a vai se abrindo aos raios do sol da
razão que aparece cada vez mais vigorosa. Com o desenvolvimento e plenitude dos sentidos enchem -se de atividade as faculdades
infantís.
A fantasia conserva ainda o primado na alma da criança.
Prova-o seu gôsto acentuado pelas histórias de heróis, pelos contos de fada, pelas fábulas, pelas coisas bonitas, pelas novidades,
p elas côres vivas, pelas músicas alegres.
A memória é tenaz e firme, guardando com segurança os
elementos que lhe são confiados.
E' o tempo mais propício para firmar os bons sentimentos,
cultivar convicções e inocular os preceitos fundamentais da lei natural e positiva.
.
A vontade é um tanto fraca ainda diante dos impulsos do p equeno vulcão que é o coração da criança. A uma tempestade de explosões, sucede-se logo a mais serena bonança. A uma torrente de
lagrimas, o mais alegre sorriso misturado ainda de soluços.
A criança é uma borboleta. Volúvel e irrequieta. Quer ver
e tocar tudo o que lhe agrada aos sentidos, mas com atenção despersiva e irreflexão.
E' instintivamente afetuosa. Prende-se logo à pessôa que
mostra amá-la. Para esta não tem mais segrêdos nem reservas: é
leal, sincera, reconhecida. Essa confiança instintiva que deposita
nos grandes faz com que ela se guie quase automàticamente pelo
exemplo que tem diante dos olhos. A essa docilidade psíquica chamam os psicólogos de fase da imitação.
Escusado é reafirmar a importância decisiva do bom exemplo dos mestres e a necessidade imperiosa . de afastar por completo
as más companhias, que poderiam ser fatais ...
Dos 9 aos 12 anos começam a se rasgar novos horizontes. A
criança envereda para uma outra etapa que já se avisinha celeremente. Acentuam-se com mais tenacidade os egoísmos e os caprichos, as teimosias, as desobediências, sinais de vaidade e orgulho. A criança vai passando já do estádio subjetivo para o estádio
objetivo: reflete, abstrai, raciocina, julga.
São os primeiros sinais de uma revolução que não tarda. A
inteligência e a vontade caminham para o seu devido ln):!;ar, l' o
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Julga-se senhor· d e si· mesmo e d'a
.. i1 .
· ..1a indcpeudente.
,
1 , 1)1 c011sc1(,11te a sua l)ersonalidade
Ai·v·o·· ·~ se e n · '
d os pro,
.·
·
lc. r
JUIZ
pn'.1~ atos .. Individualista e autônomo inclina-se ao ma d
'
IH'l iao contra os superiores. Desobedie11te e b t" d n o e a r~. . ]· .
o s ma o, ama apa1·w11.u ,\J 11ente o que lhe agrada aos sentidos
Ih
1
l:tsia exaltada.
e
e empo ga a fan1

t

, _ /\o . desabrochar rápido e preponderante d o sentimento estctrco,
mais e mais
' · as
' reformas,
·
'
. se acentúa a t en d encia
às críticas
•' a Íllsubordinação.
Torna-se céptico do juízo alheio não crê 11
•~
•
do;~' outros. «_uer saber o "porque" de todas as
ei~:e~~~~
lo,g c ,. alsl questodes q_ue mais preocupam sua natural curiosida!e são
os prn J €mas a vida. . . .
.
"As profundas modificações do sistema nervoso e a · fl '
eia da puber?ade acarrentam-lhe alterações profundas na al~~ ~n
lurnulto afetivo, uma preponderância de emoções
·. . m
tens· 1 I
, uma energia m.'
l _e reaçao contra o mundo exterior, p articularmente contra
a autondade, s~ m anifestam na atitude do a dolescente." ( 135)
Esse p en ado crítico, dos 13 aos 16 anos mais ou
,
'" \ ! w marncnte delicado e
º ri o
.
menos, e
11"1 ' ' l · J· j
d. . •
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·lw
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,
Í'
·1
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d
e pie a e en1
. .. -. e ac1 men e e respeito humano 1"ulgando
., ' d"
·~1 ·rn
-d d
d
'
que Jª nao con 1.
C(~~ su a 1 a e as evoções próprias das criancas.
1
, . , . ~~ de son,h?s e esp~r~nças.
Idealista, ~ntusiasta, cheio
'.'
< :x11 h t i.mte esp1nto de m1ciativa
'"' :'m ',mo e a l trmsta
·
nns
d
lt ·
' · · E' 1n "gnc
· ' · . e um a rmsmo egoístico, porque eivado de vaidade
. ''
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·
e amor
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., ,,,, '§i
d:tdl's.
- .
.
. convicções. profundas. Vive mais de formali~
As
· d es . mas
· r e n t es suas atitn
..
fl vezes
. d seguem cammhos dife
s1 rnpre re etm o extremismos: alguns fogem do convívio '
·
' 1l:rn-s~, ~,canham-se, enconcham-se, ficando a sós com seu '"~~~od
d<: ~f1sas ~u _devorando tratados e livros i·elacionados com os seu~
r~o ~mas 1 ~timos. . . Outros gostam de aparecer de chamar aten
<;ao sobre s1, de exibir seus conhecimentos de declama
sos d
,
r seus ver. · , e parecer gente grande, de bancar galã de cinema.
. , Ambos os ext~emos são perigosos. O educador atento não
os deve perder de vista nesses ensaios de vida. Com reenda
110, :idolcscente crescem simultaneamente as sement
b
q~e
mal. Não obrigue o educando a recalcar suas P . ~s ºp em e o
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Rodeado de mil dificuldades, provenientes da crise mesma
por que está passando, o adolescente procura a solução das mesmas sem consultas aos superiores. Prefere abrir-se com os companheiros, que nada podem fazer . evidentemente.
O adolescente é naturalmente inclinado a esconder suas faltas, suas lutas, suas tentações.
Quem não o tiver ganho pela compreensão e pela confiança, nã o arrisque o assalto ao seu íntimo. Se não fôr repelido bruscamente, será, quando menos, julgado indiscreto e r.epugnante. Levado por uma especie de defesa de si mesmo, o rapaz se tornará
insincero, fingido, não poupando subterfúgio~ para escapar a essa .
intromissão antagônica do mestre imprevidente.
E sses momentos difíceis podem decidir dos pontos .da educação até aí recebida. Inspirar-lhe coragem, incentivar sua vontade, valorizar s e~s atos pela motivação dos nobres ideais - isto
é ganhá-lo indiretamente e é a melhor maneira de conquist ar o adolescente, até que êle compreenda as legítimas atitudes do superior
e aceite expontaneamente sua mão extendida.
E é justamente no período mais difícil da puberdade, em
que se acentúa a . crise psico-física, que o adolescente se torna mais
refratário aos influxos da religião e mais acessível às p erniciosas
influências do m eio ambiente.
As d úvidas que o atormentam o tornam irascível, suscetível,
orgulhoso. A própria face coberta de erupções está de acôrdo com
seu espírito tempestuoso.
.
E ' aí que o mestre deve ser guia seguro, que o ampare e
conforte como amigo e companheiro fiel. Amigo superior, mas
prudente, que sabe sintonizar os conselhos, medir as i~quisições,
dozar as repreensões e castigos. Há muitas faltas nessa idade que
não se justificam, mas explicam-se perfeita11?e~te. A muitas del~s
é preciso fechar os olhos. Parece de boa log1ca poupar-lhe humilhações em público, porque estas irritam, aviltam , recalcam, traumatizam moralmente. O educador enérgico e sereno corrige e form a; o carrasco deturpa, massacra e, quando não mata, aleja.
Cinco normas práticas para o adolescente.
1 - Um guia vigilante e prudente que o compreenda e
oriente.
2 - Um ideal nobre que o empolgue e o preocupe, corr_io
centro de atividades.
3 - Uma associação religiosa onde possa exercer pequeno
apostolado e frequentar os sacramentos.
4 - Um centro de interesse que o prenda como centro de
atrações.
5 - Um esporte preferido em que possa expandir-se, como
a ave que se espaneja aos ráios do sol.
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Süo os meios 111ais fúccis e eficazes de o fazer passar ileso
pt-lo iwrímlo difícil dessa evolução crepitante.
2.

Juventude.

J>assa<la a p rimeira crise começa o moço a firmar definitív: nnrnrll' sua personalidade. Começa a estratificar as linhas de seu
l'ar:'rt<T. Pode-se dizer que o seu "eu" já t em nome - - já não se

<·tmfm1d<' nem se altera com· os acidentes do terreno. A própria
fisit>1w1nia emergindo de uma espécie de cáos, assentou seus traços;
e as faculdades da alma atingiram a p erfei ção harmônica na ordem
dos valores p síquicos.
Sem querer abusar dos têrmos da aeronáutica, poderíamos
cninparú-lo a um aparêlho que abandona a pista ganhando altura
1 • s11st<'11tação.
Nem porisso é ainda o homem perfeito iléso de feridas ou
isn11to ele tentações. Muito lhe resta ainda de orgulho, vaidade
formalismo, imprudência.
.l'm.·a eonfrabalançar, o jovem é idealista, m agnânimo, indulg1·11l1>, abn egado. Ótimas qualidades p ara levá-l o à realização de
algum nobre ideal ou aproveitá-lo no apostolado ativo, nos círculos
de~ < ~.~tudo, nos quadros de Ação Católica.
E podemos sintetizar assim essa visão de conjunto da psit'ologia i11fantiL a criança se agarra d emais ao m estre, o adolesce11I<' se afasta e o jovem se mantem a certa distância.
II --

CARATERÍSTICAS SEGUNDO OS SEXOS

Devemos notar que dos 10 anos em diante já não se faz
paralôlo o desenvolvimento em ambos os sexos, nem física nem psit '< >h'>gicament·e.
As faculdades intelectivas, como também o organismo fe minino aceleram ràpidamente seu desenvolvimento. Daqui a necessidade pedagógica de separar os sexos nas aulas, como também
nos n~creios, nos jogos, etc.
Dos 13 aos 15 anos a menina já entrou na puberdade, enq 11a 11 to para o outro sexo isto se processa dos 15 aos 17 anos.
( ~cssando o paralelismo fisiológico, automaticamente cessa
o psi(:ológico. Assim já não são portanto para ambos os sexos as
11H"s111as tc11dê11cias, as mesmas dificuldades, as mesmas reações, as
1111·s111as alil11<ks, por conseguinte há de ser diferente também o modo d<' os 1ralar 1~ formar.
lldcri11do-s1· a ('Sle ass1111to o P. Miguel Meyer esboça em seu
livro 11111 1•s<plt'111a 1111iilo prMico pa1:a os c:ünc111istas:
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Diferenças individuais dos sexos
O menino
1.

A menina

Tem mais facilidade para o 1.
trabalho mental, cálculo, raciocínio e para os conceitos
abstratos; impressiona-se com
as verdades fortes.

Aprende e decóra com mais
rapidez, apanha as coisas
mais fàcilmente com os olhos
(intuição) e com o coração,
e menos facilmente com a
inteligência; acalora-se facilmente ante o sentimental.
. 2. :tl:les são mais ativos e agreS·· 2 . Elas se mostram mais garsivos.
ridas e comedidas.
3. São mais desinteressados em 3. Elas têm no fundo de suas
seus afetos e sentimentos.
afeições o interêsse pessoal
e subjetivo.
4. Os atos dos meninos nos re- 4. Nos atos da menina não se
velam sempre algo de supeesconde o sentimento de sua
rioridade.
fraqueza, sentimento que a
guia, mais facilmente que ao
menino, à piedade e à religião.
.5 . Na disciplina escolar, os gri- 5. As meninas ficam entimidatos do professor tornam os
das e apavoradas.
meninos mais endiabrados e
petulantes.
'"·
6 . Os meninos são mais duros. 6. Elas por um nada se sucep1
tibilizam e choram.
7. Êles são em geral mais sin- 7 . Elas em geral são mais fingi ·
ceras.
das. (186).

1]:36)
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VIDA ATIVA DA CRIANÇA

Depois dessa visão de conjunto sôbre o educando nas fases
principais de sua evolução, é proveitoso ao catequista particularizar um pouquinho êsses ensaios de psicologia experimental, ccm·
siderando a criança sob os prismas de sua vida ativa, afetiva e co~'.-

noscitiva.
·
E' unicamente p or motivo de clareza que vamos estudá-la
separadamente sob três aspectos, pois que êsses fenômenos psí<1uicos se processam coordenada e simultâneamente.
1.

o

MAHQUE!>

O instinto.

· Antes das demais fôrças que guiam e regem nossos atos,
aparece por primeiro a fôrça inata do instinto, independente da
vontade e independente da educação.
Há uma multidão de instintos que nascem e desabrocham
em nosso ser. Limitar-nos-emos, porém, aos mais importantes sob
o ponto de vista educacional, p elas funções que exercem sôbre o
indivíduo todo.
Instinto é, portanto, até certo ponto, uma fôrça cega, uma
tendência inata, uma atividade impulsiva da natureza; fôrça destinada pela Providência a velar pela conservação, defeza e aperfeiçoamento do homem.
A atividade instintiva é um movimento automático, inconscieüte, necessário, inteiramente diverso da atividade reflexiva da
vontade e inteligência, a qual · deve, no entanto, intervir frequentemente para ordenar e dirigir essas fôrças cegas, impedindo assim
que essas se desencaminhem, tornando-se perigosas e nocivas à
nossa vida material e espiritual.
Um exemplo. Porque é que a criança, mesmo sem o uso da
razão, quer correr, pular, brincar, imitar tudo o que vê?
Não é por compreender o valor dessas ações, que não passam de movimentos reflexos, mas simpl esmente por uma quase
necessidade' que a arrasta a determinados procedimentos, seja pelo
instinto de conservação, ou de propriedade, de utilidade, de imitação, etc.
Há instintos diversos. Uns conduzem ao bem, e outros, se
não forem sublimados ou educados em tempo, conduzem diretamente ao mal. E é natural que assim seja, pois cada homem, segundo conceituada afirmação, traz consigo um pouco de anjo e um
pouco de demônio.
E mais não sabemos por enquanto a respeito da cria1u::a, ('O
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mo afirma Gonsalves Viana: "O que sabemos é um grão de areia;
o c111e conjecturamos é uma montanha; o que ignoramos é um universo". ( 137).
Aproveitando esse grão de areia, que já é alguma coisa de
concreto, vamos desde já apoderar-nos dêle como de uma jóia preciosa.
Acompanhando a alma o rápido desenvolvimento do corpo,
entra a criança em grande atividade.
Atividade simultâneamente física e psíquica, claramente manifestas em certas tendências: imitação, dominação, curiosidade,
brinquedo; fenômenos instintivos da vida da criança, aos quais
dispensaremos um pouco de atenção.
2.

A imitação

Pouco susceptível de aprendizagem pela palavra, a criança
vai aprendendo pelos olhos, fazendo o que vê fazer.
Essa imitação é de início instintiva e expontànea. Só mais
tarde se torna consciente e voluntária, extendendo seu domínio a
lodo o mundo físico, intelectual e moral.
Impressionável em extremo, a criança imita e copia tudo
por uma reação meramente impulsiva que só paulatinamente se
determina em ato inteligente e intencional.
O hebêsinho de apenas um ano já dá estalinhos com a língua, bate palminhas, faz adeusinho, atira beijinhos para . a vovó.
E' um copista rápido, fiel e relativamente perfeito. E assim vai
reproduzindo o apito das máquinas e transformando as tampas de
panélas em volantes de automóvel.
·
E ao lado dessas coisas · externas, ela vai formando também
suas maneiras, seus gestos, suas idéias, seus sentimentos, mais ou
menos de acôrdo com o complexo de coisas e pessoas que a rodeiam e que a impressionam vivamente.
Sôbretudo as pessôas mais íntimas e de mais simpatias exer<.:crn sõbre a criança uma espécie de contágio, que lhe sugestiona
a fantasia e plasma o caráter..
A Luz da razão e do bom senso e a energia da vontade não
ostiio ainda independentes dos sentidos, cuja autonomia no entanto vai d imi nuin<lo gradativamente com a subsequente formação in·
1.. l1·d11al e· 111oral.
<> n11111do que se abre diante de seus olhos é para ela uma
111nravillia qnc a leva, por assim dizer, de novidade em novidade,
d1• smpn:za crn s11rpreza até atingir um cabedal de conhecimentos
111 :c·<"ss:'1rios para si• aprumar na vida entre os semelhantes.
"l'si<-olu1~in

d11 C.rinnc;a" p(1g. ·12.
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Nessa p1;imeira fase 0 exemplo dos maiores, pais e mestres,
é fator decisivo na formação da criança. Em regra geral ela se
identifica com os progenitores ou pessôas íntimas, cujas pêgacla~
vai seguindo quase automàticamente.
E' assim que a criança vai repetindo as maneiras do titio,
as risadas da priminha, os galanteios vaidosos da maninha mais
velha. Umas aprendem a rezar, a agradecer os favores, a pedir
licença, etc.; outras a serem malcriadas, teimosas, respondonas, impertinentes. Ambas, porém, são o espêlho da família ou do meio
em que vivem. Espêlho em que se refletem as blasfêmias do papai, as palavras veladas, mas obscenas, da mamãe e suas comaclrr:>:o
os vícios impuros inoculados pelas empregadas sem consciência e
senso de responsabilidade.
Se bem que de início a imitação da criança não seja odenada, sistemática, nem raciocinada, mas subjetiva e superficial, os
efeitos retardados desses maus exemplos serão mortíferos, quando mais adiante a criança ou o adolescente der nota consciente dessas "melodias" gravadas no disco de sua memória. . . E' aí que
vale na íntegra a palavra do Evangelho: "Uma arvore má não pode dar bons frutos" "e nem abrolhos poderão produzir uvas". ( 1.38).
Conta-se na Mitologia que Narciso ao mirar-se no espêlho
das aguas, atirou-se ao abismo fascinado pela própria figura. Assim a criança que tem diante dos olhos o espêlho do vício ou da
vaidade, precipita-se também no abismo da perdição, fascinada
pelo seu brilho enganador.
Se em nós adultos nunca morre a tendência de imitar, de
aderir à moda, às novidades, às novas correntes, quanto mais na
criança que é ignorante, impressionável e débil fíSica e psíquica·
mente.
'-1 ;;<>·''"'
Essa sugestionabilidade infantil é que ltwa principalmente
a criança a imitar os grandes. Daí ser o exemplo o maior contágio
de sugestão, e tanto mais contagioso, quanto mais elevada e-sublime a fonte donde emana.
Talvez o próprio leitor, recordando aqueles tempos primaverís, se lembra de quantas vezes andou improvisando trapézios para
fazer como o homem do circo; chefiando quadrilhas de bandidos
d'algum farvest fascinante; ensaiando esgrima com qualquer florete de taquara.
Quem lhe escreve às pressas essas linhas ensaiou aos 8 anos
missas cantadas e sermões de missão. Naquele tempo já fazia entêrros de pintos e batizava bonecas de louça. Hoje é sacerdote,
chaufer, aviador e mais uma porção de coisas.
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A emulação

E~nulaç~o .é uma atividade psíquica filha da imitação. Quando a cnança imita conscientemente, não se contenta com aproxinrnç,ücs, procura igualar e até superar os semelhantes ou superiores. Esse desejo, essa tendência, essa fôrça é o que chamamos
emulação.
·
"Poder-se-ia afirmar, escreve Gonsalves Viana que emulação é o amor P_rópr~o dinamiz?do. E' porisso mesmo que não há, rigorosai:1en~e, ,identid~de entre emulação e inveja, pois, ao passo
<pie a mve1a e uma força negativa, que deprime e conduz à ociosidadt~, ao desespêro, a· emulação é uma fôrça atira, que püc em vihraç,ao as energias do indivíduo." ( 139).
Impelido. pela ância de crescer, de progredir, o educando
procura avanta1ar-se aos companheiros e superar os degraus já trilhados pelos outros. Isto não se chama nem inveja nem ciume
nem rivalidade, é antes uma espécie de concorrência' mais ou me~
11os impulsiva da vontade em marcha para algum ideal.
. A erm'.laçã~ é dos pri~1cipais fatóres de educação, desde que
li 1'.wstre .ª smtomze em me10 têrmo, segundo as normas da psicologia aplicada. Um elogio substitui muitas vezes com vantàgem
11ma ameaça; um prêmio em boa hora, muito mais vale que um
<'astigo tardio e deprimente.
"Assim, se o pai .ª?aricia os filhos e os elogia quando proce<I( ·111 1wn~: l' se ~)S olha fna ~ magoadamente quando procedem mal;
( · ~,,. :1 111ac>, (' todas as pessoas que os cercam os tratam da mesma
111:11u,ira, as ?~·ianças compreenderão, dentro de pouco tempo, este
lrn.l:111u·11hi diferente; no caso de se proceder sempre da mesma ma1w1r:i, trn1ho a ccrtez~ .de que isto será bastante para causar mais
111 q ·ssao, tH~ s~·11 espmto, elo que as ameaças e os castigos." ( 140).
<>s prrnrnos, as recompensas, as distinções, aplausos, condeli'(

111111
Lucas 6-43.

IDEAL

Não parece necessário insistir mais em assunto tão claro.
lk t1~do o que se disse grave o catequista essa vedade: aos olhos
da cr~~nça nada escapa do bom ou do mau procedimento do mestre. 1 ~nha presente qu.e todas as suas ações serão "fotografadas"
pela retma atenta das crianças. Não há obturador mais rápido nem
lente mais d!áfana. E essas "fotografias" não permanecerão negal 1\as.
scrao reveladas e copiadas em centenas de cópias fieis
daqmlo que o mestre lhes plasmou no coração.

( l :10)

(138)

CATEQUISTA

"Psi1·ologin da t'l'ia11<::1", púg. ;J.5.
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corações, mensões honrosas, não têm outro fundamento que não
seja estimular a emulação, ativando as energias latentes.
Uma advertência é necessária a esta altura.
Como toda a criança é inclinada ao exagêro, esteja o mestre
vigilante para não transforn~a~ as fontes de emulaç,ão ~m exitantes
de vaidade, orgulho ou amb1çao. Todo o extremo e od10so.
Um exemplo. Um menino muito prosa ouviu ª. professora
elogiar um pulo que o coleguinha fez de crma de uma pilha de madeira. Sem mais repetiu a cena, pulando do me~mo pon~o. O
outro subiu mais alto ainda para não perder o elog10. E a imprudente professora bateu palmas, mas acabou chorando ao levar para a farmácia com o braço quebrado o "prosinha" que voára de uma
pilha de 5 metros de altura. Evitemos recordes dessa natureza.
Em pedagogia a emulação é tão admissível quanto a advertência e a censura. O que não é admissível é pretender educar e
formar o homem em ambiente neutro ou apático.
Ninguém cumpre o dever sem esperanças. ~e. alguma r~c~m
p ensa. S2 nós adultos não somos capazes de sacnhc10s sem prern10s,
muito menos as crianças. E' a emulação que ensina a perseverança, que retempera a tenacidade, que revigora a coragem, que acostuma ao esfôrço.
Vale a pena transcrever na íntegra o seguinte tópico do admirável livro de Gonsalves Viana:
," O perigo não reside na emulação, mas sim no seu ?so. ~e
feituoso ou excessivo. Dentro do lar, por exemplo, não se 1ustif1ca
a emulação, porque pod~ ocasionar lutas terríveis en~re os irI?ãº~·
Já a Senhora Necker dizia: "Há qualquer coisa de od10so na nvalrdade entre os irmãos, de que as crianças educadas no lar paterno
devem ser preservadas com o maior cuidado". ( 141).
"A emulação de um para um é, de todas, a mais delicada e a
mais perigosa. E' preferível emulação de um para vários:" Qua1~
do se ·trava uma rivalidade entre duas crianças, há sempre dois
amores próprios, um satisfeito e outro descont~nt~; do amor próprio satisfeito podem nascer o orgulho, a arrogancia, a rudeza, em
suma, todas as paixões soberbosas; o amor próprio descontente conduz ao desânimo, à indiferença, à exasperação, às paixões baixas e
débeis". (142).
"Para evitar este perigo, convem despersonalizar a emulação, propondo, como têrmo de comparação entre dois indivíduos,
as qualidades, os talentos e as virtudes, isto é, símbolos mais ou
menos desligados das pessôas.

a

(141)
(142)

Me. Necker de Saussme - "De L' éducation progressive" op. cit. upud
Viana - "Psicologia da Criança" pág. 51.
Guizot - "Conseils dnn pere sur l'Education" op. <"it. ihiclcm p(•i'.· ;;~~.
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"De resto, é preciso considerar cada caso especial: os vaido.'ios <.inase não p1·ec1·sam de est'imu1o; a vai·d a d e b asta para os
espicaçar. Mas, em compensação, necessitam de estímulo os tfm.i?os.' os ap~ticos, .to~os, aqueles
quem falta a confiança em si
P~~~n~s. ~t~ o prem10 e susceptivel, de ?ig.n ificar ou de pervertt l a .en:ulaçao. Se se oferecem, como prem10s, quaisquer valores
m<~te~iahza-se a emulação. Se, pelo contrário, se oferecem, como
ob1eti;~s a ~lc~nçar, a aprovação, a honra, a glória, a amizade, um
benef1c10 publico, desde logo a emulação se transformará num fecundo elemento dignificador.
"Até a maneira de proceder pode prejudicar ou beneficiar
a emul~ção. O modo de ofe~e~er ~s recompensas não é problema
desprez1vel, antes pelo contrano: Trabalhando para as obter a
~ri~nça con~rairá o hábito e o gôsto do dever. Não convem, toda~ia,
mc1t~r a cn~nça a cumprir, o dever para alcançar uma recompensa; e prefenvel recompensa-la sempre que cumpra 0 seu dever
Isto constituirá o melhor dos estímulos". · ( 143).
·

,ª

4.

A dom-inaçâ o

A ~riança deseja naturalmente possuir e dominar tudo

de

que

agra~a;el ou surpreendente lhe cai sob os olhos. E' essa cons0

t~nte ~hv1dade de possuir que chamamos "dominação". Talvez
nao se1a nome clássico para indicar esse instinto egocêntrico de
quem tudo quer e nada pode adquirir.
,
A criança todo ~oltada para si mesma, faz o mundo girar em
torno do se~ eu:. em tom? dos seus caprichos. Isto porque ela não
sabe abstrair, nao sabe julgar os direitos, não sabe colocar-se no
lugar em .que a puzeram as contingências da vida.
Satisfaz-se quando pensa que é dona de tudo, e que todos
se preocupam com_ seus desejos infantís. Sofre e chora apaixonadamente quando nao consegue apoderar-se do objeto desejado. E
este, tanto pode ser um simples bico . de argola encarnada como
um avião de quatro motores.
'
.
. O pai . ~ais abastado do mundo ver-se-ia em reais apuros,
se.· .c~~1.1ze~se .~atisfazer a ~odos os seus desejos de posse. Qualquer
p.t.'iS< H: <1 cidade custana uma fortuna: um reloginho de pulso,
um ~nnco de ouro, . um anel de brilhantes, uma boneca de louça,
a mais cara da exposição.
. . A. criança nã? discerne bem a propriedade alheia. E' 0 maior
dos 1'.1vasores. A lmguagem o revela: o jardim é todo ineu, 0 cad10rn11l10 pclndo é meu, o automóvel mais bonito é meu! Quem
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nunca viu uma crianca de três anos contar as estrêlas do ceu:
aquela é minha, aquel~ é minha, aquela é minha ...
Esse egocentrismo se revela em todos os atos. E' assim que
o papai é todo da filhinha, quando satisfaz seus caprichos; ela é
só da mamãe, quando lhe dá doces, beijinhos e carícias; mas é o
ente mais querido da vovàsinha, porque sempre a socorre quando
alguém lhe mostra o chinelo corretor de suas travessuras. Amizades interesseiras de criança.
Dos 3 aos 10 anos a criança se faz centro de tudo o que a
rodeia. A partir dos 8 ou 10 anos é que ela começa pouco a pouco
a compreender que ela deve se adaptar às regras de vida, aos preceitos sociais, aos ditames da educação. Só então começa a entender que não é o meio ambiente que deve se voltar todo para
ela, mas ela· para o ambiente.
O próprio instinto de imitação da criança é assentado nesta
tendência de dominação, de apoderar-se das maneiras alheias. Não
é um ato de raciocínio, de intelígência - é apenas um impulso
sub;etivo e cego - fruto de uma observação curiosa, rápida, mas
desordenada.
Esse instinto de dominação não é sistemático, não é calculado, é uma fôrça expontânea, meio inconciente e passageira também, porque a criança é de natureza versátil.
Logo que o objeto possuído perdeu a novidade, perdeu também para ela o valor. Com a mesma facilidade que se apega à
formosa boneca de louça, desfaz-se dela por qualquer outra bruxa
de pano, feia e carunchada, mas nova para o seu coração.
Certo dia, na aula de doutrina, o catequista passou em projeção diversos aspetos das missões da África. Na tela apareceu
um. grupo db negrinhos barrigudinhos, feios, doentes, pagãos.
- Esses negrinhos não estão batisados. Não poderão entrar no céu. Precisam dinheiro para comprar roupas e remédios.
Quem der uma esmola para êles, pode escolher o nome de batismo
e ficar padrinho.
Acabou-se a aula. Muitos tostões foram lançados à bandeja
das missões. Paulo Roberto, uní garotinho vivo, esperto, olhos
azuis, queixo furadinho, não tinha dinheiro. Correu para casa. Mamãe, eu quero 50 cruzeiros! !l
- Cincoenta, meu filho? ...
- Sim senhora! Vinte é para o batisado. Vinte é para comprar uma calça. E dez é para doce .. .
Não entendo nada, meu filho .. .
Então a Senhora nunca foi madrinha?
Sim, mas por que? ...
Quem é padrinho precisa de dinheiro!... história rh·
quelas ...
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Mas agora eu sou padrinho de verdade! O meu negrinho é aquele mais gôrdo,_ que estava no canto de lá1 perto do rancho, aquele de beiço furado ....
. ---: Que c~nversa comprida. . . Tome lá um cruzeiro só para p1cole. E nao me encomode mais! ...
Robeitinho olhou o miserável cruzeiro!. . . Um só. . . Não
dá nem para a saída!... Bem! Mas êle queria ser padrinho e re·
solveu logo o problema a sua maneira.
·
Horas depois o Vigário batia à porta do pai de Roberto.
- Pode entrar, Reverendo.
- A demora é pouca, Sr.. . . Venho apenas devolver a bicicleta de seu filho, que encontrei na igreja com este bilhete:
"Seu Padre, não arranjei dinheiro. Vai a minha bicicleta.
O meu negrinho é aquele do beiço furado. O nome dele vai ser
Paulo Roberto ... "
As crianças são assim mesmo.

.5.

A curiosidade

Mais um instinto. Mais uma atividade.
Todos os psicólogos são unânimes: a criança é curiosa por
natureza, por necessidade, e não por defeito ou por vício.
, . Os intermináveis "parques" são o resultado lógico de um
esp1nto exuberante, cheio de iniciativa e ação.
A partir dos 3 anos, quanto mais a criança aprende a falar, ganhando vocabulário, tanto mais· depressa estabelece as relações entre uma coisa e outra, tanto mais ativa ela caminha para a
vida.
Perguntar, inquirir, experimentar é a progressão natural com
que a criança procura inconscientemente ampliar seu círculo de
idéias; abrindo cada vez mais os horizontes de seus conhecimentos.
O mundo exterior, cheio de maravilhas, cheio de mistérios,
que pouco a pouco se desvendam, estimula constantemente a fôrça interior de suas faculdades. Cada novo contato com o mundo é
para ela uma nova impressão.
Colocando-nos p01; alguns minutos no lugar da criança, compreend~remos logo que muita coisa banal para nós, é para ela grande novidade. E' porisso que ela vive a vida em rítmo mais intenso e mais acelerado que o nosso, caminhando de surprêsa em surpr(i'.;a ntravés da existência infantil. Daí o acúmulo de perguntas:
l_~or([ue é qll(.' as estrelinhas não caem do céu? Porque é que a lua
hca pequena r, Como é que o rádio fala? Quem botou o pintinho
d1•11fro do o~oP E s11cl'Clem-se as perguntas sôbre todo e qualquer
as.•:1111!0 111111l:is 11";:1·s d1·s<·rnwxas. <>xtravagant<'S, inoportnnas, cx-
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temporâneas, exquisitas. Não raro até surpreendem os adultos com
inquisições imprevistas, desconcertantes.
E aqui estamos no âmago do assunto em estudo, o ponto
agudo do problema: responder a todas as perguntas ou recusá-las
simplesmente?
Nem uma coisa, nem outra!
Recusar sempre seria obstar o desenvolvimento psíquico do
educando: A recusa sistemática é odiosa, e até diminue o adulto
perante a criança. Em tese, perguntar é um direito, e responder,
uma obrigação. Recusar com maus modos, pior ainda para ambos,
porque a irritação redunda no afastamento e na antipatia, até a
perda total da autoridade, da confiança e do respeito, formando I l j
mente infantil um complexo de medo, mistério, segrêdo, pecado,
complexo maligno que leva a criança a recalcar no coração os mais
justo desejos de saber ...
Mais prejudicial ainda para o menino, quando em contrapartida aos exclarecimentos sonegados, êle se dispuzer a romper o
cêrco dêsse recalque-pesadêlo, pa1;a beber a vida em outras fontes estagnadas: pessôas inexperientes, dicionários, livros suspeitos,
romances perversos, cinema, amigos estes que, irresponsáveis, nunca se negam a responder, mas quase sempre clandestinamente, com
malícia e defeito, suscitanto outras curiosidades interditas e investigações prematuras, causadoras de irreparáveis desastres morais.
A recusa sistemática é que dá erigem a êsses e outros fatores
de deseducação e perversão de caráter.
Responder sempre é outro extp ·rno, contra-indicado em pedagogia, dado o fato de a criança p erguntar desordenadamente
sôbre todo e qualquer assunto, muitas vezes delicado, e cuja explicação deverá vir a seu tempo, em boa oportunidade,_ e envolvida em algum fato natural - isto para evitar explicações extemporâneas que não achariam ambiente na p equenina alma, incapaz
ainda de assimilar certas coisas.
A curiosidade é uma fôrça necessária à nossa natureza. Foi
creada por Deus, para auxílio do homem. E ' ela a mãe das invenções e das grandes descobertas. E' um dos 'Ueios mais eficazes de aprendizagem. Em lugar de ser estôrvo, é precioso subsídio
nas mãos do educador. Salvo o caso de urna curiosidade maligna,
indiscreta e vã, reprimí-la ou descurá-la seria um êrro de omissão.
De ordinário devemos responder às pergunt:-ts e satisfazer
à curiosidade infantil. Nos casos imprevistos e difíceis sempre é
melhor rnsponder alguma coisa, antes que não responder nada.
E' antipedagógico mostrar-se o superior surpreendido ou emba/açado, mesmo à mais extravagante inquisição. Recebê-la com cal\l}a, se1'enidade e naturalidade, sem fazer mistério muito grande.
H á . ensinamentos que devem ser ministrados 71rogrPssinr1-

( )

( : !\ 'J' I•:

<,> U 1 S 'J' !\

IDEAL

111

olrrig;a11do o mestre a responder, às vezes, somente em paraté a despistar um pouco o assunto ainda inassimilável. ·
Outro êrro seria mentir, enganar ou inventar fantasias, porque uao tardará a criança a inteirar-se de tudo pela verdade, pondo em dúvida, µiais adiante, as subsequentes explicações.
Transferir habilmente o assunto para •mtra oportunidade es<á hem; dar respostas erradas ou fantasmagóricas é mau ca~ninho
panc averiguações inoportunas, pois a criança, quando pergunta,
em geral já iniciou-se na matéria.
"E' de notar, escreve Maria Viana, que a curiosidade infan~
til não se revela, apenas, através de perguntas, mas também por
intermédio da manipulação dos objetos e da sua destruição. A
criança que desfaz um brinquedo procede assim por curiosidade
instintiva e invencível. O desejo de saber o que está dentro das
bonecas é, talvez, a variante de uma curiosidade mai s importante: a curiosidade de saber o que há den~ ro d o s.:r hu nnno." ( 144 ).
Finalizando, tenha o catequista sempre presente que as atividades naturais e expontâneas n_ã o se devem obstruir ou massacrar, mas guiar e formar mesmo à custa de muito sacrifício e inteligência.
111.1·11/.1' ,

tn,
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6.

O Brinquedo Infantil

Brincar é a atividade máxima da criança.
Tôdas as demais atividades gravitam em tôrno dessa fôrça
expontânea, que brota e se expande por uma necessidade psicofísica.
O gatinho que se diverte horas a fio com uma bolinha, pn'
para as garras, arma os botes, ensaia os golpes, outra coisa não faz
que um exercício inconciente, um treinamento perfeitamente dirigido para sua finalidade.
•
Igualmente a criança que brinca, observêmo-la com inteligência, treina constantemente corpo e alma para a vida futura.
Em minucioso estudo sôbre o folguêdo infantil, escreve Gonçalves Viana: "A atividade lúcida é um dos problemas funjlamentais, para a criança. Claparede diz que a criança brinca e imita,
(14.5), e Causi acrescenta que o problema do brinquedo é o prohlenia da criança. (146).
"As crianças que não brincam estão, naturalmente doentes,
( l ·"1)
( l ·1ri)
( l:lfi)

j

"l'simlogia da Criança " - Mario Viana pág. 157.
Clapan'.,dn "Psyehologie de l'Enfant et Pédagogie experimentall'"
Ceru',ve, 1916.
'l'<'odoro Ca11si --- "Bosq11ejo d e una teoria biológica dd juego infantil".
l'vl:ull'id. l!l2'1.
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segundo Alberto Seabra -

cantar, rir, folgar são expres-

sões do equilíbrio da vida sã.
"Aos 6 mêses, já a criança brinca com seus próprios membros
inferiores, com as grades da cama, com os objetos que agarra e
que, alegremente, deixa cair no chão." ( 147).
Essa atividade acentua-se cada vez mais com o crescente
d esenvolvimento das fôrças . Torna-se mais nítida logo que a criança deixa de vacilar os passos e se torn a senh ora dos membro s e
dona dos movimentos.
A natureza dos brinquedos pode ser diversa nas diversas
idades e de diferentes formas nos meninos e nas meninas, mas é
sempre comum a ambos os sexos e a todas as idades como impulso natural p ara a ação, onde as energias da vida encontram
sua forma mais adaptada.
"Brincar é a atividade por excelência na infância: é uma
atividade que, por isso mesmo, convem estudar atentamente. O
folguedo oferece, ao observador, interesses diversos:
a) Pode revelat·, e revela militas vezes, as tendências pre-

dominantes e o t:em pernmento das crianças.
Nos brinquedos , as crianças apresentam simbolicamente de .
sejos, esperanças, no modo arcáico de expressão, mais ainda ident ificações primárias, em que os brinquedos desempenham papéis em
situações em que a criança é o principal inte~·e s sa do.
Todas as reações de comportamento da criança em relaÇão
às suas bonecas, aos seus animaisinhos de pau, etc., são assim a exp ressão direta de sua atitude em face das primeiras p essôas de seu
·
entourage: pai, mãe, irmãos, etc," ( 148) .
D aí o alcance educativo dos jogos e divertimentos, nos quais
a · criança e o adolescente se manifestam , despreocupados, tais quais
são, com seus gôstos e inclinações peculiares. Falam aberta e exp ontân eamente quase sem reflexão d e seus atos. E' nessa linguagem franca e nessas maneü:as lhanas que se manifestam mais límpidas as primeiras linhas de seu caráter. ( 149 ) .
b ) O brinquedo "pode revelar, e revela de um modo im( 147)
(148 )

(149 )

u

MAH(,lUES

Viana - "Psicologia d a Crian ça". pág. 222 .
Artur Ramos - "Educação e Psicanálise" - São Paulo 1934. Leiase, confirmando aquilo que se diz no texto, o seguinte passo: "Observai, portanto, todas as reações dos petizes e petizas durante o quarta
de hora d e recreio. e fi careis conhecendo melhor, do qne atravt's eh
d a,sc ou do estudo, o que ê les serão qnando hom ens e nrnlhcrl'S
(Psychologie Pédagogique · et Doctrine Chrétienne de l'Edtrcation, par
Dr. A. Decoene S. A. Staelens; version française p resfmtée par D .
Honhon . Louvain, 1932).
ótimo li vro sôbre o assunto : "L'espri t ch r('li<·n <lan s '" sporl" IVfi<·l,..1
Chistian - D esclée - Pal'Ís.

CATEQUIS T A

113

IDEAL

pressionante, as diversas circunstâncias do pensamento infantil e
sua evolução" . . . ( 150).
Tudo para a criança é brinquedo. Os brinquedos variam
na forma, na espécie e no gôsto, conforme as preferências do menino, dependendo estas das tendências individuais, da influência do
ambiente, dos costumes da educação. A multiplicidade dos folguêdos infantis é relativa aos interêsses de cada idade, de cada sexo,
de cada temperamento. A criança e o brinquedo evoluem correlativa e simultâneamente. Os divertimentos expont âneos são o reflexo da alma, porque êles nascem da imaginação.
As crianças preferem jogos de ilusão, brinquedos símbolos
do que a fantasia lhes apresenta. Escolhem objetos amórfos, fáceis
d e se metamorfosearem . A mesma cadeira que hoje é um trem,
manhã é um cavalo, dep ois um automóvel, um aeroplano, etc. O
emperamento infantil quer novidades, porisso improvisa com faciidade e transfigura as coisas.
Ora é uma boneca de pano que lhe toma todos os cuidados,
ondo em atividade sua imaginação creadora, ora é um problema
·aseiro que a preocupa e movimenta. Agora ela é .mamãe carin~o
·a que arran ja o bêrço e canta p ara ninar a querida brucha. lJaui há pouco é modista, para enfeitar-lhe os vestidos, inventar noras modas; logo mais é professora, para dar lições e passar repri1\1endas .. .
\
e) O brinquedo "prepara a criança para as suas atividades
f~turas, coordena as virtualidades infantis, fortalecendo a estruturCI bio-quíinica do homem". (Viana, 231).
\
O menino tem no brinquedo 90% dos seus interêsses infant ís\ Ora é um carrinho que precisa de reparos: sua atividade feb ríl p õe em reveria todas as gavetas e em reboliço martelo, serrotes\, alicates, formões e demais ferram entas necessárias ao pequeno
metânico. E o fruto de seu trabalho avulta aos seus olhos um
graúde valor.
Vale muito mais para êle um caixão vazio com rodas de carretél e holofotes de casca de ôvo, do q ue o lindo automóvel de liuhas aerodinâmicas comprado na loja por alto prêÇo. Vale mais,
porque é fruto de sua invenção, de seu trabalho. Um é o resultado do esfôrço e algumas marteladas nos dedos, o outro é só o diilwiro do p apai.
Múltiplos são os benefícios dos jogos. Podem ser fatores
d(, grande alcance educativo, conforme a seleção que dêles fizer1 nos.
Como dem ento formativo da personalidade: areja, desenvol1 ' " :ql<'rf'c· i(,' O: t <"orpo e alma do in divíduo: abre os horizontes das
1

cl:IO)

1:11111::1h·1·s Vi:i1i:1 -.
11

" Psi1"''",t.>; i:o d a <:rian<:a". -:!.:!.:t

111i111wio.•:o c · ~;l 11cl11 d11 :111l fl r . 1 1: ·11 ~ .

Valeria

a

p ena ler

114

I'..: .

:\ G

1·; No n

N.

[l.il

A 11 () u 1·: s

-----..
,

idéias, e satisfaz às necessidades físicas e morais com divertimt•11tos sãos e inocentes antes que os meninos procurem saciar-se em outras satisfações ilegítimas e quiçá nocivas. ( 151).
O jôgo como divertimento, é um prazer que areja o organismo, faz repousar o espírito e brotar na alma novas disposições. Como exercício, estimula o crescimento dos órgãos e do sistema nervoso. Como trabalho, facilita-o, tornando-o interessánte e agradável e menos cansativo.
Embora jôgo e trabalho não sejam coisas idênticas, são produtos de uma mesma atividade. Um brinquedo com finalidad
prefixada, unindo o agradável ao útil, não é o mesmo que um brin
quedo dispersivo de atividades desordenadas.
Depois dessa conspecção nos princípios fundamentais
psicologia do jôgo infantil, a arte está em ordenar e aproveitar a
iniciativas expontâneas da criança ou do adolescente, pondo em evi
dência todas as suas energias por meio do que lhe agrada e interes
sa de perto. Isto é, aproveitar a fôrça e a exuberância das ativi
dades infantis na razão de seus interêsses, indo sempre do agra
vel para o útil, da atívidade"fôgo para a atividade-trabalho,
atividade-brinquedo para a atividade-dever.

(151)

D'Agnel e D'Espiney

pág. 248 passim.
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VIDA AFETIVA DA CRIANÇA
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1.

As Emoções

2.

Os sentimentos

a)

sentimento egoístico

h)

sentimento de crueldade e destruição

e)

sentimento ftj etivo

d)

sentimento de simpatia.

e)

sentimento moral

f)

sentimento religioso

3.

As paixões

4.

Os hábitos
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VIDA AFETIVA DA CRIANÇA

1

A vida afetiva compreende o estado da alma, em que esta 1
s~ . sente P1:11:amente. p~ssíva, em oposição à vida cognoscitiva e ap e-/
titiva (volitiva), distintamente ativas.
'
"A criança é um ser particularmente sensível, mesmo quan/
do parece esto~vada .e leviana .. ( 153). Um dos traços característifcos do caráter infantil - acentua Aristides Ricardo é a afetivi..1,;_

de." ( 154).
'
IMf
O que· nos importa neste p equeno esbôço é precisameq~e
est~dar o carát~r através das rnahifestações que o determinam. E'
assim C(Ue anahzaremos, sob o prisma da afetividade, as emoções,
os sentimentos, as paixões e os hábitos, estados afetivos mais ou
menos intensos da alma!
O ~ssunto daria matéria para extensas páginas; limitar-nosemos, porem, aos conceitos fundamentais, que nos servirão de guia,
para auscultar o coração infantil, que desejamos formar.
Há , livros n;iteiro~ sôbre , a t eleologia das emoções, e grossos
volumes sobre a filosofia da dor e do prazer. Pouco adiantaria ao
catequista devorá-los todos. Fii:rne-se em princípios sólidos e procure :onhe~er ~ada cor~ção em particular, porque os traços psíquiC?_S sao mais diversos amda, do que os traços fisionômicos. Deus
nao se repete.
A vida afetiva da criança é, proporcionalmente, tão intensa
como a do adulto, porém menos consciente.
E' exub erante a riqueza dos sentimentos infantís, cujas mani~estações são expontâneas e imprevistas, máxime nas reações de
medo, de c~lera, de tristeza, etc. Tão múltiplos e variados quanto
·os n?sso~, sao na· sua esfera, os sentimentos da criança. Ela canta, n , gnta, chora, passando assim ràpidamente de um sentimento
ª, ~utro: do. riso ao ch?ro, da tristeza à alegria, da repulsa às car~cias . A diferença esta apenas em que a criança ganha em intensidade e perde em durabilidade.
· Esses fluxos e refluxos são as caraterísticas do pequeno ser,
cuja vida desabrocha, volúvel, mas intensa e rica, em torrentes de
impulsos naturais.
Para maior compreensão distingamos esses estados afetivos,
segundo sua intensidade.
(152)
(153)
(154)

Marden - "Fonnação do Caráter'', pág. 14.5.
Viana - "Psicologia da Criança", pág. 167.
Rieardo - "fliologia apliead a à ~dnf'a<:ão", op. l'it. apml Vinn:o.
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As Emoções

1.

"Morrem as obras de mármore e de bronze; de1·rubam-se os templos e os palácios; todavia quem
ed11.ca o caráter eterniza sua obra." (152).

CATEQUISTA

São estados afetivos intensos, porém transitórios. Assim a
raiva, o susto, o júbilo, a prostração por qualquer surpreza agradável ou dolorosa.
As emoções dependem muito da intensidade das reações internas ou externas mais ou menos rápidas, mais ou menos p rofondas, conforme o temperamento do indivíduo.
Frequentíssimo_s são os estados emotivos nas crianças de natureza muito impressionáveis. Qualquer coisinha que toque de leve
no coração as sugestiona logo.
·
Sendo a emoção a primeira e mais simples manifestação da
vida afetiva, provoca-se por uma irritação do sistema ganglionar,
ligada a uma sensação ou representação anterior. E será tanto
mais intensa e duradoura, quanto mais fortes se manifestam estas
últimas.
As irritações são meramente instintivas, quando :orrespondem às sensações, e intelectivas, quando correspondem as percep
ções, como por exemplo, a comoção provocada por uma históda
dolorosa.
2.

Os sentimentos

Entre os muitos sentimentos infantís destacamos os mais evidentes e significativos.
.
"Prescindindo dos sentimentos físicos, de prazer ou de dôr,
de bem-estar ou de mal-estar, que já vemos nascer das primeiras
sensações, e entrando outrossim, na ordem dos sentimentos espirituais, o caminho se inicia, evidentemente, pelos sentimentos sociais:
egoísticos ou altruísticos." ( 155).
Definam-se claramente na criança, os sentimentos de ego·ísmo, de crueldade e destruição e, sem contradição, os sentimentos

afctiuo, moral e religioso .
a)

Sentimento egoístico

Em linha geral os psicólogos são unammes: a criança, até
certa idade, é um s.er egoísta. Todas as suas manifestações giram
em tôrno de si mesma. Obedece para ganhar doces; faz carícias
para pedir um presente; dá beijos para receber um càlinho. . . E'
um amor egoístico, uma simpatia interesseira.
Dificilmente uma criança reparte seus bombons e brinquedos com os companheiros. Pelo contrário, procura até apossar-se
( 1!1'1)

/\ . Fr:i11zoni -·-·- "Psi<'ologi;i ,. p ...dagogin rfoll' infanzia", pág. 153.
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ü;clebitamente do alheio. . Somente depois que não há mais interesse, nem graça, nem novidade, nem proveito, é que ela se desfaz
dos mesmos, aparentando generosidade em distribuí-los ou desprendimento em jogá-los fóra.
'
Se apresentarmos diversos brinquedos para uma criança escolh~r, a re~posta será logo a mesma que deu Santa Terezinha do
Menmo Jesus, aos 3 anos de idade: "Eu quero tudo!"
Salvo algumas exceções ou casos em que se manifeste já
0
fator ~~ucação, ª. marca da criança é o egoísmo.
A generosidade das almas juvenís é real, escreve Gillet, mas,
so'.) cert?s aspectos, é mais aparente ainda do que real. Se
pró0
prio , egmsmo a_ssume, nos novos, a feição de generosidade, é sempre a sua mocidade que eles o devem, à sua necessidade de vida
à sua exuberância ( ... ) os novos têm o ar de se darem no entan~
to, muitas vezes, e da forma mais inconsciente do mu;1do
seu
Ú1~ico objetivo ,é receberem; parecem desprenderem-se de 'si0 próprios, quando e certo que procuram muito naturalmente ligar-se
'
'
a outrem." ( 156).
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"A criança faz ou vê sofrer com indiferença, e mes1i;o. com
certo prazer ( ... ) Há nela uma insensibil.idade, uma, esl!~c1e, de
inconsciência, de que é preciso libertá-la o m~1s cedo possi;el. . ( 160).
O sentimento de crueldade parece mato - e so vai desaparecendo pouco a pouco com a idade, a compreensão e a educação.

h
·
d
"Há todavia psicólogos que negam aver na criança. ver adeira intenção de fazer mal aos outros, ou pelo menos, mmto atenuada." ( 161).
. _
..
O mesmo se diga do instinto de_ destruiça?, e~ q1:1e a cna~
ça sem analizar o valor das coisas, as destro1, d1;rertmdo-se, ~s
v~zes com os destroços do mais lindo e delicado bnnquedo. Nao
adquÍriu ainda o gôsto estético. .
_
"Há crianças, escreve Viana, que sao ~enos destruidoras,
mas há outras que sentem satisfação em partirem quanto encontram: a sua primeira reação, ao terem conta~o com qualquer ~bje
to consiste num movimento destruidor. Esta claro que, merce da
su'a progressiva socialização, a criança domina, com os anos, esta
tendência.
d'
d l'
No entanto ela subsiste, mesmo assim, sob iversas mo a Idades, durante..a puberdade e a ad.ole_scência: p~rtir <lr?s, .des1~.e~
daçar árvores, destruir ninhos, apedrepr candeeiros pubhcos, sup1
as paredes, etc." ( 162 ) .
.
_ .
Esses sintomas não são intrinsecamente defeitos
sao, ape~
nas os reflexos da \dade. Reagir desordenadament~ contra eles e
improcedente. Necessário se torna u_m trabalho rac10nal, procurando dirigir essas fôrças em outro sentido.
"A mobilidade de espírito, escreve Luprat, e as tendências
de destmição, na criança, são melhor refreadas com jogos bem
adaptados, do que por punições, .aliás procuradas em vão para as
reprimir." ( 163) .

A

, . "Aliás, c?ntinúa Vi~na, este fato não é, de modo algum, patologico: o egmsmo, na ~nança é um fato normal· não indica doença,. denun;ía saúde[ E~a precisa de aprender i~uito, de adquirir
mm to; dai este seu egmsmo impressionante. ( 157).
Compete ao educador dirigir, ordenar, firmar na ordem da
e,scala _dos, valor~s humano.s, esse natural amor ao próprio eu. Anula-lo nao e possivel - sena aniquilar o homem. "Intrínseco ao homem, inseparável dêle, o egoísmo não o deixará nunca. Cumpre ao
pedag~JSº ap~oveitá-lo para ~m fim . altruísta." ( 158).
.
As cnan~as mais egoistas, diz Freud, podem dar cidadãos
caridosos no ~ais_ alto grau e capazes até de 9randes sacrifícios."
( 159). O propno Jesus mandou amar ao proximo como a nós
rr:esmos. O sentiment~ egoístico é; pois, natural e humano, e justificado, quando subordma o eu animal, ao eu racional.

b)
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c)

Sentimento de crueldade e destruição

Nota-se a inclinação da criança em deleitar-se fazendo sofrer os. animafa, e em maltratar os próprios companheiros. Às vezes vai ao bêrço sovar os irmãosinhos, enfiar os dedos nos olhos
do bebê. , Po~ ~a,is mimosos que sejam os pintinhos, no terreiro,
o prazer e amqmla-los um por um, e se não houver intervenção
pequeno "pirata" exterminará tôda a ninhada.
' 0

Sentimento afetivo

Afeto é a emoção em grau mais intens?, o q;rn muit?s chamam simplesmente de comoção. Essas . mamf~staçoe~ afetivas da
criança, enquanto nela dominam os sentidos, sao apaixonadam~nte
intensas. E' porisso que a criança chora e~ al~as vozes, quando sente dôr, e não se desabafa sem derramar lagnmas e profundos sus(160)

(156)
(157) P. Gillet - "L'Éducation du Caractêre" op. cit. apud Viana pág. 133.
· G. Viana - "Psicologia da Criança'', pág. 133.
(158)
E. Backheuser - "Técnica da Pedagogia Moderna".
(159)
Freud - "Éssais de psychanalise", op. cit. apud Viana pág. 131.

(161)
(162)
( lfi3)

)

1

Benoit Bonché - "A Educação moral. das crianças na Família" op.
cit. apud Viana, pág. 136;
.
,
. ,, ,
A Franzoni - "Psicologia e Pedagogia delllnfanzia pag. 153.
G. Viana - "Psicologia da Criança", pág. 134. .
.
Dnprnt - "La Moral - Fondements psycho-soc10log1ques dúne conduite rationnd]..," _..._ op. cit. apnd. Viana.
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A irreflexão dos atos üúantís facilita o trabalho do educador, qu~ penetr~ ràpid,amente os recôndi~os de sua pequenina alma.
O extenor da cnança e o reflexo do seu mtimo. Ela manifesta com
facilidade, às pessôas de sua simpatia, os segrêdos de sua consciência. se é qüe tem segrêdos.
'"E' sineera, e quase que não pode deixar de o ser. !Vlesmo
quando ela diz uma mentira (consciente) traem-na o som de sua
voz. seu olhar, sua mímica. T~1do o que a alegra ou entristece se
traduz nos seus gestos e palavras. Os dissimuladores precóces são
raros! Para o rnon:list,_1 e o ,poeta, o,s olhos d a criança são o espêlho de sua alma, e a sua parnvra o eco do espírito." ( 164) .

e)

A simpatia da criança nasce do seu utilitarismo nasce das
impressões d:..a ~aturai_ ,s~gestão d~ am?iente e das pe;sôas que a
cerca~: a maesmha solicita, a vovo cannhosa, os padrinhos liberais,
e enfim todas as pessoas que souberam conquistar com agrados,
presentes e mimos, o pequeno amor.
Assim também os animais domésticos, gatos, cachorros, aves
gozam de grande intimidade e participam das simpatia'S infantís,
corno que por urna espécie de retribuição. A criança os encara como memhros da família.

(164)
(líl.'í)

D'~gne~ et Dr. D'Espiney - "Psychologie et Psychotérapie éducatives , pag. 04.
C. Vian:t - "Psicologia da Crianc:a" púg. 17S.
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Sentímento moral

Na primeira id ade não se \])Ocle definir propriamente esse,;
sentimentos de bondade ou seia o desejo elo hem e a aversfto do
mal. A criança não distÍngue: ~la segue os caprichos e os instintos
positivos ou negativos indistintamente.
A linguagem dos poetas não pode servir de balisa ao educador. Êles fazem do pequeno ser uma obra p1'ima, um anjo imaculado, um poema de bondade.
Mesmo entre os mais abalisados educadores há quem se deixe levar pelas aparências, fazendo da criança um ente perfeito, sem
tendências malignas. A verdade é que ela já nasce com o estigma
do pecado. E' herdeira das boas e más inclinações dos seus progenitores.
A mão do educador, a família , a escola é que vão tirar essas
arestas __:_ procurando, com a palavra e o exemplo, firmar os bons
sentimentos e anular pouco a pouco os maus.
O sentimento moral acha bom terreno no coração da criança, mas é preciso incutí-lo com sabedoria. Se ela ficar abandonada,
a mercê do ambiente e da sociedade, prevalecerão os maus instintos: o mal se adquire fàcilmente, o bem à custa de sacrifícios.
"Até os 7 anos os meninos não distinguem bem o justo do
injusto. . . Justo é o que está conforme a ordem imposta p elos
adultos; aos 10 anos é que se firma a consciência moral, independente das sanções por um novo sentimento que já amadurece ...
Da obediência cega, que não pergunta o porque, a criança caminha
para o desejo livre de ser bom . .. " ( 168) .

Sentimento de simpatia

Geralmente são rompantes ou extrepitosas as manifestações
ele simpatia das crianças ( ... ) "exuberantes na manifestação de
seus afetos: abraçam, beijam, enchem de carícias os pais, os parentes e os amigos. As expansões desta natureza são absolutamen. te normais, e erra aquele adulto que as recebe com enfado ou irritaç:ão; erra e procede mal. ( 165 ).
"Há crueldade em supor afetação ou exagêro nos testemunhos que as crianças nos dão dos seus afetos; nada fere mais vivamente uma criança generosa do que esta espécie de injustiça. E'
um meio certo de abafar o próprio sentimento do afeto, o ato de

IDEAL

receber esses testemunhos com reserva fria, e com um olhar que,
exprime dureza." ( 166).
"A criança tem instintiva necessidade de amar e de ser amada: tudo está em orientar esse amor no bom seu.tido, mas repetidamente, porque os nossos afetos e· as nossas emoções, se;am de
que natureza forem, süo mais do que hábitos." ( 167).
Aí está porque educar uma criança não é coisa tão fácil:
formar os sentimentos, dirigir as simpatias infantís não é obra do
acaso, não é tarefa de palavras -- é conviver com ela em todos os
momentos - impregnando de bom exemplo o ambien'~e onck (•la
vive e evolue.

piros. Bastam, worém, algumas carícias, umas palavrinhas doces
e amorosas, para mudá-la completamente, tornando-a outra vez
ale~re, e fazendo-a voltar imediatamente à sua natural disposição,
mmtas vezes, com as lágrimas ainda a brilharem nos olhos.
.
_ A . cri~nça é si~1cera. i:ios s~us af;tos. Se as vezes trnnsF'~·ece
algum disfarce ou lupocnsia, nao sera nunca um ato consciente e
intencional.

d)

CATEQUISTA

'.•

(166)
(167)
(Hi8)

Miss Edgeworth - "Essais sur l' education pratique" op. cit. apud
Viana.
G. Compayré - "Psychologie appliquee àl'Education" op. cit. apud.
Viana.
!\. l•'r:111zo 11i ··- - ·· "Psic·olog;i:1 (' P< ·<hgogia (lell'Tnfonzia" pág. Hí5.
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Sentimento religioso

O sentimento religioso é, em origem, muito conforme o sentimento da natureza e certamente irmão do sentimento moral. Crianças ricas de sensibilidade e de fantasia, delicadas e cheias de confiança para com os genitores, são também mais acessíveis à crença religiosa.
"A fase inicial deste sentimento é representada por uma vaga tendência de qualquer coisa de misterioso e divino e do desejo de conhecer o porque das coisas. Gradativamente, por muitos e
variados influxos, se torna cada vez mais viva e distinta a idéia de
um ser superior que creou as belezas do céu e da terra; e, transfundindo-se o pensamento no suave afeto materno, desponta a idéia
de um ser infinitamente bom, que se deve àdorar com amor e confiança, através da nossa oração.
"Certamente, a fôrça da vida. religiosa da infância está no
sentimento; mais tarde a educação lhe ajuntará os motivos da razão." ( 169).
A criança, impressionável e emotiva, tem disposições naturais de docilidade e sugestionabílidade, que, proporcionam ótimo
clima aos sentimentos moral e religioso. Basta encaminhá-la. A
graça de Deus se encarrega do resto.
A graça divina, sim, fator importantíssimo, porque o coração da criança é um fóco de boas e más sementes, óra expansivo e
amorável, óra impulsivo e colérico, óra gracioso e doce, óta aversivo e violento ...
E' preciso em tudo evitar os extremos. Incutir na criança o
"pietismo" é um êrro. E' preferível dosar-lhe a religião como um
tonificante. Forçar nunca! . . . seria inconveniente, e seria até perigoso querer constranger a criança a manifestar sentimentos que
ela não experimenta. Haveria de a habituar à afetação. Fazendo-lhe perder a sinceridade."
"A atitude da criança não indica, muitas vezes ( 170) falta
de sensibilidade ou incapacidade definitiva para sentir, mas antes
impossibilidade de sentir em dado momento. Em tôdas as almas,
mesmo nas mais duras, há germens de sensibilidade, que se podem
educar.
"Querer que a infância afine pelo diapasão do homem adulto, é impôr-lhe uma exibição hipócrita ou uma afetividade de fachada.
"Convem ter presente que é mais difícil educar e disciplinar
(169)

A. Franwni -

(170)

G. Compayré - " Psycbologie appliquer. à l'Education'', op. cit. apud
Viana, pág. 172.

CATE QUIS TA

IDEAL

123

a afetividade do que a inteligência. Não é p or meio de uma explicação ou de uma ordem, que os sentimentos se ordenam, equilibram e afinam. Esclarece Compayré que a cultura do sentimento
deve participar das regras gerais que presidem à formação dos hábitos. Não é de repente que se canaliza um sentimento ou que se
lhe atribui o verdadeiro significado. Mesmo no que se refere aos
sentimentos, há que aceitá-los, como êles se manifestam nas crianças, e sôbrn essa base é que convirá realizar a obra educativa." (171).
·
E ' necessário, pois, diügir pacientemente o educando, até
que os sentimentos da justiça, do amor, do bom gôsto, da caridade
da moral, da religião se cristalizem no indivíduo. E' um trabalho
lento, que tem como autores 0 educador, o educando e Deus.
3.

As paixões

São as emoções em grau muito intenso e violento, mas passageiro.
São como que uma reclamação explosiva dos apetites. Diferem dos sentimentos somente por serem mais intensas. São estados afetivos que se repetem corno <}lle por hábito.
Há no homem já desde criança as inclinações boas e as más,
inspiradas em parte pela hereditririedacle e em parte pelo ambiente
em que se desenvolvem.
A paixão pode ser nobre e pode ser . baixa, o que não uos
causa extranheza, pois ao passo que o espírito tende para o alto,
a natureza decaída pende sempre para baixo.
A paixão nasce das inclinações do indivíduo e se desenvolve
conforme a educação que êle recebe, o meio em que vive, o exemplo que tem diante dos olhos.
A fôrça principal da paixão está na imaginação, que reage
sôbre os orgãos, e mui principalmente sôbre o coração. As más
paixões dominam o indivíduo e escravisam-no, se não sào refreadas
pela vontade e substituídas pelas boas pàixões, pelo gôsto de tudo
o que é grande e nobre e belo.
As paixões nascem com o homem e com êle vão crescendo
até atingir o seu apogêu na primavera da vida, em que o adolecente é todo energia, todo entusiasmo, todo vida, todo amor!
E' justamente na primavera da vida, onde tudo são sorrisos,
fantasmas, ideais, é justamente aí que se recolhem as impressões
mais vivas e intensas; é onde então se manifestam com veemência
as paixões acordando com ímpeto os sentidos externos e internos.

"Psicologia e Pedagogia dell'Infânzia" pág. 158.
(171)

(;, Viaua -

"Psicologia da Crianr,·a'', púg. 173.
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V -- VIDA COGNOSCITIVA DA CRIANÇA

1.

Os hábitos

Hábito é uma disposição estável e constante da vontade,
que inclina o indivíduo a produzir com frequência, facilidade e
agrado, certas ações consentâneas com sua índole e temperamento.
A paixão satisfeita fàcilmente se transforma em hábito. E
todo o hábito é dominador como uma segunda natureza. A paixão
vem por si; o hábito (vício ou virtude) adquire-se com o exercício.
São os hábitos adquiridos que formam o caráter moral, que
se firma no temperamento, ou seja nas disposições naturais e inclinações do indivíduo. Da boa formação dos hábitos resulta a nobreza do caráter, a firmeza da vontade, e a estabilidade da educação recebida. ( 173 ) .
A educação moral e religiosa consiste em criar um comportamento, por meio de determinados atos, cuja repetição os torna ha~
bituais. Assim as atitudes humanas outra coisa não são que manifestações ou reflexos de seus hábitos adquiridos.
A prática dos hábitos morais pode, sem prejuízos, preceder
à capacidade de conhecimento dos fins visados por parte da criança.
Nem convem mesmo esperar pelo discernimento dos motivos e fins e consequências, pois correria o perigo de a criança contrair os hábitos contrários.
A criancinha vive adquirindo constantemente: se não adquire o hábito da ordem, adquire o da desordem; se não adquire o do
asseio, adquire o da sujeira, se não adquire o de rezar, adquire o
do indiferentismo e do desleixo.
Adquirir os bons hábitos é obstar os maus.
(173)
(173)

**"

t

E' o despertar de uma primavera exuberante cheia de vida
·e frescor e paixão.
Mas a paixão não se define logo como boa ou má. Tôda
da é susceptível de formação e pode ser dirigida para o bem. E'
,q uestão de saber educar as faculdades apetitivas.
Quanto mais apaixonadas as idéias, tanto mais eficazes.
A paixão como tal é uma fôrça cega. Não raciocina. Acima
delas, portanto, deve estar a vontade iluminada pela inteligência,
para refreá-las, moderá-las, dirigí-las para o bem do indivíduo, o
que se consegue formando a inteligência no amor do belo e a vontade .no amor do dever. A paixão deve ser educada! ( 172) .
4.

•5' e

2.

3.

4.

P. E. D. - "Education de las Passiones" - Noble, Buenos.
Gillet - "L'Education du Caractere" - pág. 74.
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Conhecimento sensível
a)

Sensação

h)

Percepção

e)

Sentido.~

Conhecimento Racional

a)

Idéia e 'conceito

h)

J uizo e raciocínio

Pensamento infantil

a)

Egocentrismo

h)

Autismo

e)

Logicismo

Operações do espírito
a)

Intuição

h)

Atenção

e)

Memória

d)

Imaginação
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A vida cognoscitiva da criança não se perfaz isoladamente
por uma faculdade espiritual, mas resulta da colaboração simultânea de todos os fatores sensíveis e espirituais (psico-fisiológicos)
que, em ação de conjunto, formam o conhecimento infantil: conhecimento sensível - conhecimento racional.
.
Não obstante a concumitância de ação desses fatores, forçoso é, para facilitar nosso estudo, separá-los e analizá-los um por
um, afim de acompanhar o desenvolvimento da inteligência e das
atividades do interior da cfiança.
Trata-se, portanto, segundo Franzoni, · de examinar os assim
chamados fatos de consciência, que se dividem em três grandes categorias tradicionais: conhecer, sentir, e querer, ou melhor estudá-los sob suas três formas: representativa, emotiva e reativa.
Por elas se descreve o mundo da nossa psique nos seus principais caractéres, mundo que constitui um todo orgânico: multiplicidade e . unidade ao mesmo tempo.
Chamamos de fatos de conciêncía, continua o autor, e não
de faculdades ( 174) a inteligência, vontade, memória, imaginação,
porque a psicologia contemporânea refuta a teoria das faculdades
como atitudes especiais, como também refuta a redução de qualquer delas em uma só (sensismo, inteletualismo, voluntarismo).
Outro conceito importante que devemos ter presente, como
base de nosso pequeno estudo, é a diferença fundamental entre os
fatos psíquicos (ou de conciência) e os fatos físicos · e fisiológicos.
Os fatos psíquicos, diferentes dos físico-fisiológicos, não têm extensão, não se podem reduzir a movimento, nem localizar, nem medir, nem conhecer pelos sentidos . .
A psicologia é, portanto, nitidamente distinta da fisiologia;
esta se atêm ao estudo do corpo, da matéria; aquela da alma, dos
fatos internos da conciência - ambas, completando-se, esclarecem
as funções do organismo psico-fisiólogico (organismo humano).
Muitas e estreitíssimas relações existem entre os fatos psíquicos e fisiológicos. Concorrem evidentemente para o conhecimento sensível tanto o corpo, como os orgãos dos sentidos, o cérebro e o sistema nervoso. Seria êrro, porém, parar aí, sem reconhecer um sujeito imaterial, evidentíssimo, se bem que não se perceba pelos sentidos. Corpo, sentidos, cérebro, sistema nervoso são,
por certo, necessários à conciência, mas não são a conciência. O
(174)

( )

MAHOUES

Cardeal Mercier - " ... Esta classificación nos parece errónea en muchos puntos. En primer lugar la voz inteligência es demasiado elástica;
Apud PSICOLOGIA,
no es sinónima de faculdad representativa".
pág. 277.
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sujeito, o Eu assimila e transforma os elementos sensíveis em ato
próprio, o ato do conhecimento, atividade da alma, que informa
per se todo o nosso ser.
Tenhamos presente que a nossa personalidade resulta da colaboração de nossas várias atividades, tanto fisiológicas, como espirituais. Daqui o dividirmos o assunto em dois pontos: Conhecimento sensível (sensação e percepção ) e conhecimento racional:
idéia, juízo e raciocínio.

1.

Conhecimento sensível

Ao contrário do conhecimento racional - idéia, conceito o conhecimento sensível se faz por imagens e representações. Ao
menos sob certo ponto essas duas formas de conhecimento são inteiramente diversas: a primeira é uma representação concreta da
realidade, referente a cada objeto, sensível e singular; a segunda
ao invés abrange tôdas as representações ele todos os objetos, tem
uma existência somente intelectual e é universal.
Abandonando as prolixas considerações elos psicólogos em
tôrno do complexo assunto, vamos passar logo ao primeiro e mais
simples ato do conhecimento a sensação, considerando a seguir os
subseqµentes elementos representação, percepção, etc.
a)

A sensação

Esta é o primeiro contacto do mundo externo com o interno: é a impressão consciente que aparece dentro ele nós quando
um estímulo externo impressiona nossos sentidos; é como uma vibração que vem de fora e se propaga pelo sistema e se comunica
ao nosso ser. E então o espírito reage por virtude própria a esses
estímulos e transforma-os dentro de si.
Evidentemente são condições para a sensação o objeto, o
estímulo, o órgão do sentido e o meio de relação entre os dois.
São propriedades da sensação: a qualidade (táctil, visual,
auditiva, olfativa, etc); a intensidade, que depende da fôrça do estímulo; a duração, ou o tempo que ela permanece; a extensão, que
abraça todo o órgão ou uma parte somente.
N ate-se entretanto que é insuficiente a tradicional classificação das sensações conforme os cinco sentidos: vista, olfato, ouvido,
gôsto e tato. A estes se devem juntar os sentidos orgânicos, de
prazer e de dôr, e os sentidos cinestéticos ou musculares. O senso
muscular é complexo e leva diferentes nomes: senso bárico, pelo
qual se percebem as sensações de pressão; senso térmico, pelo qual
se percebe a temperatura; cinestético, pelo qual se percebe o movi-

1
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A semelhança de um disco, as sensações ferem nosso organísmo e nêle se gravam, mais ou menos profundas, mais ou menos
duradoras, conforme o grau de intensidade dos estímulos que as
provocam.
b)

A percepção

A sensação é o primeiro fato da vida do espírito; é como o
ponto de intercessão entre nós e as coisas. Por quanto seja o espírito ativo, transformador, creadoi, todavia com a sensação nós
estamos ainda de certo modo ligados às coisas mesmas, aos estímulos que nos excitaram: é preciso superar esta fase sensitiva, passar por cima das coisas, muito além delas. Este "superar a matéria"
é o que se chama percepção. As duas palavras sensação e percepção confundem-se muito na linguagem comum: têm de fato semelhanças porém mais ainda diferenças.
Para haver a sensação é necessário: uma excitação produzida por um objeto exterior, a transmissão desta excitação a um
centro nervoso, enfim a impressão consciente, vale dizer está om·ido, visto, tocado, etc.
A sensação não ultrapassa este limite. Oia, tudo isto é necessário também para a percepção; mas esta vai mais além: o conhecimento do objeto. Vejo ao longe na montanha uma sombra
alta, direita: é a sensação - vejo uma sombra. Mas o que será?
Um campanário, um pico, uma chaminé de fábrica? E' um campanário. Reconheci o objeto: eis a percepção, a qual é uma integração da sensação, mediante representações acumuladas pela experiência antecedente e adquirida em tôino de um objeto, unidamente à previsão de possíveis e ulteriores sensações em tôrno do
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mento; senso steregnóstico, pelo qual se percebem as formas dos
objetos.
Cada sentido, considerado por si, percebe uma qualidade
especial com exclusão de outra qualquer; é o que se chama objeto
próprio do sentido. Assim se percebe pela vista a luz e as côres;
pelo ouvido o som e os ruídos; pelo olfato os cheiios; pelo gôsto
o sabôr; pelo tato as propriedades dos corpos, lisos ou ásperos, húmidos ou sêcos.
Senso estético chama-se em particular o sentido da vista e
do ouvido pela maior contribuição p1;estada à vida espiritual, si:
bem que todo o sentido tenha sua parte na estética.
As sensações, como se vê, são múltiplas, mas associam-se e
compõem-se em síntese, seja pela razão dos órgãos associados, seja
porque como fatos de consciência se compõem em unidade com
esta.
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nu·.smo, de modo a formar uma união indissolúvel de dados , mercê
da qual temos um conhecimento mais com,rleto da coisa e a reconhecemos como existente fora de nós. E o momento em que o
homem sente um mundo que vive dentro de si e outro fora de ~i;
0 momento em que aparece uma realidade interna, na qual consiste a essência verdadeira do espírito. Sinto, por exemplo, .o perfume de uma rosa sem vê-la, e percebo também a rosa _em .s~1as
formas: integro a sensação olfativa presente com a sensaç,.'.1-o VISlVa
anteriormen te adquirida. O espírito que, com a sensaçao, havrn.
partido primeiramente da rosa, re~orn a êle mesm?, com um no~'º
elemento seu, para a mesma cmsa e a co;1qmsta ple1~a~eme .
Daqui resulta evidente a fôrça e a virtude pr~pria do espmto pela qual êle não é possuído, mas possue as coisas mesmas.
Concluindo, o significado preciso de "percepção" é_ dos mais
discutidos em psicologia, tanto que a:guns r~têm sensay~º ~ percepÇão em u m:: só coisa, e reduzem toda a vida do es,rmto a sensação. A nós não nos im~orta t~nto ~ palavra, .mas sim o fat?: o
espírito é primeiramente ligado as cmsas, dep01s e;ta?elece sobre
elas seu predomínio e acaba vivendo ?e. im~gens propnas ~ o que
chamamos percepção. C:o~tuma-se d1s.tm~mr e!1tre .J?er~epçoes naturais e percepções adquiridas. As pn~eira~ sao prnpnas _de cada
sentido, uma isolada da outra; as quais ponsso mesmo nao :p~de
riam dar uma idéia completa do objeto. As segundas, adqumdas
-- não são outra coisa que as naturais combina.das junta~ em sínt~
se que dão um conhecimento completo do ob1e~o. Ponsso se d1~
também que a percepção e uma soma de sensaçoes. Tome:se, por
exemplo um melão: vê-lo, tocá-lo, sentir-lhe o p;rfume, p1:ova-lo, como atos separados uns do,;; outros são i:ercepço~s naturai.s que nos
darão conhecimento da cor, ou do sabor e assim por diante. Só
o conjunto dessas percepções nos darão a idéia total do melão,
assim que, logo ao ouvir-lhe o nome - melão - podemos formar de
pronto a imagem completa do saboroso fruto.
Retendo assim a distinção entre sensação e percepção, é natural que na criança surja primeiro a sensação, ato de ordem i~fe
rior em respeito à percepção. . Pouco a pouco se desenvolye a VJda
do espírito, passa sem intervalo de uma para outra, ate que no
adulto essas se transformam e se fundem uma na outra.
O neo-nato não prova de entrada senão sensaçõ;s: depois
de certo tempo, que varia entre semanas e meses~ entao com~ça
a reconhecer certas côres, certas vozes, certas pessoas.. Sensaçoes
numerosas, mas percepções muito imperfeitas, vagas, . mcompletas.
As primeiras e mais importantes reações da ~nança a~s estímulos, e as que melhor elucidam. seu desem:_olVIme~to sa~ os
movimf'ntos, qtwr reflexos, automáticos, espontaneos, 1mpuls1vos,
1
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involuntários, quer ordenados e conscientes
' assunto já abordado un
Capl't uIo so' bre a v1'da ativa d a criança.
c)

1119. . . . . . . .. . .

Os sentidos

CÉREBRO -

LOCALIZAÇÃO DOS DIFERENTES SENTIDOS

At~ndo-nos ao assunto - conhecimento sensível ·
ª:01gaos
~ensaçoes pr~priamente ditas, isto é, resultado ou prod:~~a~~~
dos sentidos, que nos importa sem dúvida estudar separa,
0
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2 ---· Sentido do gôsto
Este sentido aparece claro desde logo. Tal como o adulto
o lactante reage imediatamente com expressões e mímicas de gôsto
on desgosto ao sabor dos alimentos: doce ou amargo, ácido, salgado, macio ou picante. As reações se pronunciam nos músculos da
face, nas contrações dos lábios, nos movimentos da língua e dos
• olhos. Movimentos mímicos inatos, que pouco a pouco tomarão
forma s conscientes, decisivas.

3 -

OUVIDO

( ; A 'I' 1< <,l U 1 S l' i\

Sentido do ouvido.

Logo depois elo nascimento a criança é surda. O órgão do
ouvido ainda não é capaz de funcionar; somente depois da respiração regular é que o tímpano recebe a necessária porção de ar
para as vibrações. Depois disto observa-se que o lactante responde com extranhos movimentos aos sons e aos ruídos; assusta-se com
grande sobressalto, quando o som é forte, e quando é suave reage
com um bater de pálpebras ·ou movimento de cabeça. São reaç·ões
expontâneas indiferentes.
Mais tarde desenvolve-se a capacidade auditiva, distinguindo entre o ruído agradável e o ruído desagradável. Sorri alegremente à voz carinhosa de sua mãezinha, dorme ao som de uma
cantilena suave. Do terceiro ao quarto mês a criança passa do
ouvir passivo a um escutar mais atenLo e consciente, condição princ
cipal para a realização das percepções auditivas.
A percepção da direção e da distância dos sons requer mais
tempo. Futuramente o ouvido se aprimora, chegando mesmo a
uma precisão matemática, dependendo naturalmente das disposições pessoais: a alegria por uma melodia, · a vivacidade dos movimentos de expressão reativa, o impulso à imitação dos tons ouvidos,
progredirão de acôrdo com as disposições particulares do indivíduo.
Importa notar que a percepção auditiva é uma função notável e preponderante n~ desenvolvimento da consciência. Antes de
a criança conhecer pela vista, por exemplo, as pessôas da casa,
conhece-as pelo ouvido, reconhecendo de pronto o som da voz deste
ou daquele. ( Franzoni).

Sentido do olfato
4 -

Segu~do . a psicologia experimental pouco aparece no lacta1~te .ª potencia deste sentido, muito mais precóce e nítido nos
anm~ais q1;1e. nos homens. ~p.roximando-se ao nariz do lactante qualquei matena odorante venf1cam-se certas reações que denotam a
presença apenas do olfato ou então percepção de sentidos coligados.

Sentido da vista

Tudo o que se disse do ouvido, vale também da vista. O
de início é cego: a pupila de sua vista reage à luz, mas
uada indica que a luz seja sentida. Do segundo dia em diante é
que a criança começa a piscar quando se aproxima da ·vista algum
m~o-nato
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Sentido do tato

Logo após o nascimento é muito débil o sentido, mas pouco
depois aparecem ui.tidamente os movimentos de defeza, de dôr, de
mau estai. A criança grita e chora copiosamente ao frio ou calor
intensivo e ao menor ferimento.
Só mais tarde começa a criança a centralizar a sensação e
a percepção nos órgãos pràpriamente ditos. As mãosinhas nervosas querem agarrar tudo,. tocar todos os objetos.
Muito importante na oiganisação dos Jardins de Infância
ter presente o desenvolvimento deste sentido.

6 -

Sentido muscular

Este sentido se manifesta imediatamente pelos movimentos.
A criança no bêrço movimenta braços e pernas, e procura apanhar
tudo o que encontra em tôrno de si, joga pés e mãos, agarra os
objetos, sacode-os, leva-os à bôca, quebra-os, rasga-os. . . O senso
muscular é para a criança o instrumento de comunicação com o
mundo exterior. Esse contínuo' mover-se é um treinamento natural.
Seria preciso alarmar-se, em verdade, se a criança permanecesse
quieta, pois haveria razões para crêr em alguma doenÇ'a ou anormalidade.
2.
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corpo luminoso. E' restrito seu campo visual. Não tarda, porém,
a criança a sincronizar os movimentos dos olhos, a fixar melhor os
objetos, a conhecer as pessôas e, pelos 5 ou 6 anos, até distinguir
com perfeição as côres fundamentais.
Comummente a percepção da forma de um objeto e de sua
distância no espaço é, para a criança, psicologicamente mais importante do que a distinção das côres. A concepção do espaço cresce
com a gradual capacidade de mover-se no espaço. Primeiramente
a criança reconhece somente as distâncias que se encontram no
campo de seus movimentos para reter os objetos; depois o ver e
o tocar vão criando associações do ouvido e vista e daí os primeiros
elementos da concepção do espaço. Pouco a pouco o espaço de
distância se alonga, e a criança distingue melhor o perto e o longe,
aprendendo a descobrir a direção do som e a medir as distâncias
pelos olhos, órgão importantíssimo e em p erene atividade.

.5 -

••

Conhecimento racional

Os órgãos dos sentidos, que acabamos de estudar ràpidamente, são instrumentos do conhecimento. A consciência ihfan til
está presa a êles, porque depende quase exclusivamente ela mat{·-
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ria. Pouco a pouco é que ela se emancipa para o conhecimento
racional, em que o instinto animal cede o lugar de honra às operações do espírito.
Com a sensação e a percepção obtem-se as imagens das
coisas, ou seja a representação sensível dos objetos.
.
A próposito é bom lembrar que quando se fala de imagens
em psicologia, não se deve restringir o ~entido da pal~vra ,so~ente
a imagens visivas, concretas, uma vez toda a percepçao da ongem
a uma imagem: o perfume de uma flôr, o som de uma campaínha, o
contato de uma matéria, o sabor de uma fruta são igualmente ima.gens olfativas, auditivas, táteis, gustativas, como também é imagem
visiva a vista da mãesinha.

a)

,

1

1

Idéia e conceito

Depois disto, ·continua Franzoni, abstr:;lindo dos caracteres
particulares e próprios de ~~ determina~o ,?bjeto e, gen~raliz~n~o
em seguida os dados essenciais, se faz a ideia daquele ob1eto, ideia
que abrange todos o~ objetos daquela espé~ie.
.
Tenha-se, porem, bem presente a diferença entre imagem
e idéia. Imagem é a tepresentação concreta e individual de um
objeto: por exemplo, a representação na minha mente de um determinado relógio, digamos o meu mesmo, redondo, de ouro, com
duas capas, etc. E' a imagem. A idéia, porém, é uma representação mental abstrata, e não concreta, geral e não individual; por
exemplo, penso em qualquer relógio in genere, independente de
sua forma, da matéria, etc. A imagem se refere às finalidades exteriores de um objeto e, até certo sentido é de ordem material; a
idéia, porém, se refere aos caracteres essenciais das coisas'; e é de
ordem imaterial, tanto é verdade, que seu objeto pode ser supersensível, por exemplo, a idéia de Deus.
Estamos já a caminho das form as mais elevadas da consciênespírito, e~ q~e
cia, no que se refere aos processos superior~s
se passa gradativamente dos elementos sens1veis para os rac1ona1s.
E' como se pouco a pouco, se vá evaporando todo o sensível, restando de tudo uma imagem única, nítida, firme: o conceito, como
um símbolo depurado de todos os elementos materiais, representando tôda a realidade. Assim, por exemplo, o conceito de beleza.
Vejo um belo quadro, uma bela flôr, um belo céu, uma bela pessôa. Ora os caracteres de beleza dessas coisas são dif etentes e
quiçá opostos; não obstante estão unificados pelo têrmo: beleza.
Se bem que não se possa precisar in se e per se o belo, e o esteticistas muito se cansem por definí-lo, podemos falar do belo e
da beleza e todos nos entendem.
Simples e maravilhosa a potência deste ato que se chama
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conceito, que abraça o mundo todo, o t~mpo e o espaço e atinge
até o infinito.
O conceito é uma fôrça que congrega elementos esparsos,
unifica os múltiplos, sintetiza os elementos universais e essenciais.
O conceito estabeliza o que há de permanente e constante no
mundo móvel e variável dos seres. Emerge entre os acidentes como
norma, como lei no mar flutuante dos acontecimentos. A ciência
não é outra coisa senão um compêndio de conceitos : conceitos são
as suas leis; e se assim não fôsse a ciência não teria valor universal,
não seria mais ciência.
b)

Juizo e raciocínio

São duas formas mais explícitas de exprnmr o pensamento,
comparando elementos, afirmando ou negando qualquer coisa.
O juízo é a afirmação de um fato positivo ou negativo através de idéias e conceitos, ato próprio de nossa vontade e nossa
inteligência.
O raciocínio é uma concatenação de juizos. Uma proposição fa z um juízo, diversas proposições fazem um período, de que
se comp<ie o raciocínio.
O conceito, o juízo e o raciocínio representam as formas do
pensamento, isto é a atividade comparativa e sintética da consciência como produtos da sensibilidade e da atividade representativa.
Essas formas estão estreitas e intrinsecamente lígadas entre
si: juizo - conjunto de idéias e conceitos; raciocínio - conjunto
de idéias; ciência - conjunto e sistematização de conceitos.
E is o maravilho n abalho do pensamento, que se exprime
ou se externa pela palavra, pela linguagem.

Essas resumidas lições de lógica eram necessanas como base, para o leitor penetrar mais fàcilmente o pensamento infantil.
De posse, portanto, desse preâmbulo, vejamos a sequência dessa
evolução intelectual no lar, na catequese, na escola, na sociedade.

3.

Desenvolvimento do pensamento infantil

Psicólogos modernos de valôr têm procurado estabelecer os
caracteres e leis as quais se àfetua a evolução mental da criança. Piaget, por exemplo, analisou com fineza as manifestações do
pensamento infantíl . Sem entrar no mérito de suas doutrinas, que
não podem ser do cômputo deste livro, vamos revelar algumas particularidades mais úteis e mais do nosso interêsse.
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Segundo Piaget o caráter fundamental na mentalidade infantil dos 3 aos 7 anos é o egocentrismo, consistindo no fato de a
criança pensar por si mesma sob o seu ponto de vista, sem preocupação de se fazer compreender_, nem ~e se colocar sob ~ ponto de
vista dos outros. O egocentnsmo nao representa, porem, a fase
inicial, mas a linha intermediária entre o autismo e o pensamento lógico.
.
Em suma, a vida infantil, segundo Piaget, passa como através de três estados recíprocos, de formas que não só o segundo de.
riva do primeiro e o terceiro do segundo, mas o terceiro Já est{.
de qualquer modo no primeiro.
Esses três estados são, segundo suas denominações: o autismo, o egocentrismo e o logicismo.
.
O autismo consiste no fato em que a cnança pensa e age
por uma inteligência motriz, por repetiÇão ~abitu~l dos primeir_?S
movimentos, dos primeiros e&-quemas de achma·raçao ou adaptaçao
motriz, às normas dos adultos.
O eaocentrismo é a atitude característica da criança entre os
3 e os 7 a~os: a sua incapacidade de distinguir-se a si mesma dos
outros, o seu eu do mundo, as exigências internas das externas. De
um lado ela sente que existem verdadeiras normas, de o_utro lado
age, por . si mesma, sem se preocupar de seus ~ompanherros.
.
Finalmente, entre os 8 e 9 anos, os menmos começam a libertar-se da pressão dos maiores, fazem das regras um novo conceito e a elas se submetem: eis o logiscismo. E' o respeito recíproco que determina a regra racional, é a coopera~ão: olha para o
adulto, recebe e devolve impressões, discute, aprende a entender
os outros e a fazer-se entende dos demais.
Continuando neste exame, Piaget põe em relêvo a dupla dificuldade em que então se encontra a criança: a a~ão e a. linguagem que a deve exprimir. Pela aç~o ela se lança a c~nqmsta. das
coisas, pela linguagem tem que abrir ela mesma p~ra s1 o camrn~o
para poder exprimir-se, para passar do plano da açao pa~a o ~a l~n
guagem, e vencer assim as duas dificuldades, a de. agir pnme1ro
e a de exprimir-se depois.
Mais: a criança mostra incapacidade de descobrir as relacões entre as coisas e as idéias. Ela formula seus juízos segun do
;eu ponto de vista sem entrar no ponto de vista alheio: porisso o
seu juízo é quase sempre absoluto. Ela vê muita :_oisa, e colhe
ainda particularidades que a nós nos escapam, mas nao sabe organizar essas observações.
.
Porisso ela demonstra também incapacidade sintética: não
sabe ordenar as coisas que percebe; sobrepõe~nas sem saber· sintetizá-las. Isto aparece evidente nos desenhos infantis, onde não fal-
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tam os pormenores, mas descolocados, desligados, sem contato e
posição. Essa incapacidade não quer dizei incoerência, porque a
criança liga as coisas subjetivamente, conforme seu modo de ver.
Não raciocina como o adulto por indução ou dedução, mas por uma
transdução de fato singular para fato singular, sem concatenação
lógica. O raciocínio infantil não é um sistema de causas e efeitos,
de premissas e conclusões. Porisso, continua Franzoni, a criança
é insensível às contradições - i:aciocina desordenadamente por sua
conta e sob seu critério visual. Somente aos 7 anos demonstra um
certo progresso, máxime no campo da observação. Pelos 12 . anos
demonstra ser capaz de raciocinar sob dadas premissas: a vida social.
a escola, o ambiente a fizeram sair do seu ponto de vista para entrar também no ponto de vista dos outros. Pouco a pouco ela vai
libertar-se de vez dessas amarras, para alargar o mundo de suas
concepções.
De início o mundo das idéias infantis está preso aos seus
sentimentos puramente individuais e impulsivos e se limita somente ao singular e ao concreto. A, pobreza de experiência atrapalha
a formação continuada de seu pensamento; é defeituosa a distinção
entre o real e o irreal, entre as coisas principais e as secundárias;
desaparece ràpidamente o objeto de seu interêsse; fàcilmente se
cansa sua atenção, deixando-a inconstante e distraída.
Nessa primeira fase a criança é realista, considera tudo como
coisas, também os estados de consciência. O sonho, por exemplo, é
apreciado por ela como uma realidade que se fixa diante de seus
olhos.
·
Mas com os brinquedos reforça gradualmente tôda a sua
vida intelectual: adquire assim também a intuição do espaço e lentamente adquire o senso das dimensões ópticas do mundo; aprende a avaliar as distâncias o perto e o longe; e, a criança, que antes
teIJ.tava agarrar tudo o que lhe despertava a atenção e o interêsse,
até querer apanhar com as mãozinhas as estrêlas do céu, domina
agora essa reação impulsiva da curiosidade e procura aproximarse com justa proporção das coisas que deseja ver.
Com o aparecimento da linguagem simples · e espontânea,
torna-se evidentemente mais fácil seguir o curso do desenvolvi.mento da mente infantil, já que a aquisição da palavra corresponde
à aquisição das mais importantes categorias de idéias.
Apesar do limitado vocabulário, dessa linguagem imprecisa
e titubeante, o cérebro do menino caminha os degraus de uma escala ascendente. E' a famosa idade das perguntas, que principia aos
dois anos e meio.
No princípio predominam as perguntas de nomes de coisas,
depois do seu uso e de sua possessão: Q11e é is~o? Qm• SP f:tz

com isto? De quem é isto? Mais tarde vem as perguntas: quando?, como?, porque?. O conceito do presente, do passado e do futuro se adquire mais tarde ainda.
Quando a inteligência começa a proceder por causa e efeito observa-se então já uni grande progresso, . . um grande passo,
quando, através da linguage~ cada vez ma~s , ~xpressa: a criança
sai do pensar concreto e particular para as . ideias gerais, apresentando seus juízos em expressões sempre mais completas.
As caraterísticas mais notáveis do juízo e do raciocínio infantis são: falta de proposições universais, frequência de noções
de causalidades; procura mais da origem e menos do fim das coisas, deficiência de reflexão e de lógica.
Os primeiros raciocínios são espontâneos, utilitários, diretos
para a ação. E' no brinquedo, no jôgo que a criança. melhor de;
senvolve o raciocínio prático. Uma vez de posse da lmguagem, e
d1pido o progresso. Chegado.ª ~s~im chamada icla~e :la razão, º.menino se mostra capaz do rac10cnuo, se bem que imutado a ob1etos
concretos; . não alcançando ainda o raciocínio abstrato, por estar
ainda sob o predomínio da sensibilidade, pobre de experiência, não
ultrapassando se~ dificuldade . o_s o~jetos sensívei.s. . Se~ conhecimento, poriss?,. e ainda. supeif1cial, mcapaz de d1s~mg;ii~ o. essencial do acessono. A direhva de seu pensamento e debil, mconstante, utilitarista.
Quanto ao poder de invenção, é muito limitado na criança;
exercita-se mais no campo da imaginação elo que no do sentimento;
não consegue descobrir a causa das coisas, mas limita-se a considerar seu lado exterior e utilitário.
Estas breves considerações de Franzoni sôbre o pensamento
infantil destinam-se a facilitar o trabalho do catequista na administração adequada do ensino, e na formação da personalidade da
criança. Compreender as deficiências da vi~a co~nosciti~a , descer
ao ,nível da psique infantil, dosar e . proporci~nar mstruçao e educação de acôrdo com a capacidade real da cnança.

4.

Operações do espírito

Para melhor compreender o múltiplo trabalho da nossa men"
te desde as formas mais elementares às mais complexas, convém
analizá-lo através das suas várias operações, que se chamam: intuição, atenção, memória, imaginação, as quais, fixemos bem, não são
faculdades autônomas, potências especiais do espírito; mas sim modos de ser e de agir de nosso espírito; em outras palavras são o
espírito mesmo enquanto entende, percebe, atende, imagina, cum-
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A intuição

Eis uma palavra que tem diversos sentidos desde o mais
vulgar até o teológico e o metafísico. Para evitar confusões, distingamos logo as aplicações e a extensão do vocábulo, para ater-nos depois ao sentido pedagógico do têrmo o que nos interessa
de perto. ·
.
Intuição deriva etimologicamente do latim, do verbo inttteri, ver, perceber, ter a visão clara e nítida de uma coisa. ( 175).
Intuição é, pois, um ato da mente, espontâneo, natnral , imediato, pelo qual esta apanha direta e claramente a realidade. ( 176 ).
No sentido mais vulgar entende-se por intuição, segundo
Mons. Vigna, a disposição natural do homem, de üm homem em
particular, de apanhar ligeiro e bem o lado prático e verdadeiro
de uma coisa, de compreender logo o que deve fazer ou evitar.
Chama-se intuição entender à primeira vista uma lição do mestre,
saber penetrar logo o pensamento, o desejo, a ordem; a intf:lnção
expressa de outrem.
No sentido artístico a intuição seria a criação genial, a visão
concreta e plástica de um objeto, traduzida numa obra de arte, numa ópera, numa escultura, num poema.
No sentido teológico seria o conhecimento imediato de Deus,
sem os argumentos da razão ou imperativos da inteligência, mas
pela graça de Deus, antes ou depois da morte.
No sentido fiqosófíco a intuição exprime sempre um ato imediato do conhecimento, assumindo aspetos diversos, conforme as
difinições dos diferentes filósofos, cujas . divergências não nos in·
teressam neste livro.
No sentido pedagógico, escreve Mous. Vigna, tem outra sie:nificação bem determinada. Segundo os pedagogistas modern~s
entende-se por intuição o conhecimento adquirido por meio dos
sentidos, quer externos (ouvido, vista, etc.) quer internos ( fantasia, imaginação). Daí se origina o célebre método intuitivo, de
que nos ocuparemos fartamente mais adiante, e que consiste em
(175)
(176)

VIGNA
Franzoni -

. .....

JAPW

MAl\()UES

prindo qualquer dessas atividades psíquicas de um modo particular
e em preferência a outros.
Dispensando-nos de h·azer à baila as diversas sentenças dos
mais renomados psicólogos em divergências de opiniões sôbre as
faculdades mentais, procuremos estudá~las da melhor forma, ganhando tempo em contornar essa pedra de tropêço.
a)

i
l!<.lpj

"L'intuizione nell'instruzione religiosa" pág. 39.
"Psicolo?;ia del'infonzia" pág . 110.
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seguir as leis do conhecimento infantil, c~nduzindo-o do mundo
sensível, que mais o agrada, para o mundo mtelectual e moral.
Vale dizer em nosso caso, a intuição consiste em fazer apêlo às percepções' sensíveis, aproveitando todo~ . os meio~ sen~ív~is
para fazer entender logo para tornar claro, mtido, p~ec1so, d1stmto, aquilo que se deseja ensinar,. fazendo v~r a~ coisas, fazendo
sentir, fazendo tocar, fazendo ouvir, fazendo imagin.ar, fazendo o.bservar e seguir os fenômenos. O espírito da ,criança op~r~ assim
por intuição natural, partindo sempre do ~~n.s1vel, do . obJe~1vo, do
concreto para .o conhecimento, sem o sacrif~c10 ~o ~ac10cm10 refl~
xivo, lógico, sistemático, trabalho penoso e improprio das pequemnas inteligências.
Essa operação do espírito (intuição) é, i;ois, o c.o ncurso e
o exercício de todos os sentidos em ação de con1unto para, respondendo com precisão e vivacidade aos estímulos, apanhar a forma e
a qualidade das coisas.
A vista é tida como sentido de maior conta, como o que enriquece a mente das mais vivas e frisantes ir~agens: o~ panoramas
e os fenômenos, os contornos, a forma e a cor dos ob1etos, os d~
senhos, as projeções luminosas. O ouvido, igualmen~e colhe~1do as vib rações sonoras, que estão certamente e1:tre os. ma10res ~stmmlantes
da atividade espiritual. E assim os demais sentidos, quer isoladamente, quer em concurso ou em senso comum.

1 -

Intuição direta e imediata

Intuição imediata é o conhecimento através dos objetos ou
da sua representação diante dos sentidos externos, diante dos olhos
do corpo.
O conteúdo dessa intuição direta e imediata é simplesment_e
o mundo objetivo: as coisas, os fenômenos, a rea~~da?e, a q?alidade e a propriedade dos objetos, os fatos, a expene~c~a da vi~~, ~s
produtos naturais e de industria, os campos. e as ohcmas, a ciencia
e sua aplicação, a família, a escola, a sociedade: tud~ ~m suma,
o vasto mundo que nos circunda, e nos envolve, e faz vibrar nossos
sentidos, e enriquece de mil imagens nossa mente, é a atmos~era ao
mesmo tempo sensível e espiritual em que nos movemos e vivemos.
. Fazer com que a criança sinta, veja, ouça, aprenda êste mundo, aproxime-se dêle para nutrir o espírito, gue o faça se~, colhendo na fôrça vigorosa do contato d~ seus sentidos c01:1 ? umvei·so: as
caraterísticas e os elementos, para conhecer, expnmir e dommar
as fôrças da natureza - chama-se isto ensinar pela intuição.
A Igreja aplica essa intuição direta e ii;rie~iata nas suas pi~
!11r:1 :;, (".'<'11lt11ra.,. oniamcnta<:;·ões; nos seus v1tra1s, nos seus ad01-
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nos, no canto dos seus corais, nas harmonias dos seus órgãos, nas
suas p ompas litúrgicas.
A pedagogia catequética aplica-a nas suas ilustrações, g1:avuras, mapas, quadros, imagens, projeções, etc. Isto é, em lições
de coisas concretas, coisas do mundo sensível e de suas representações sensíveis, perceptíveis sem grande esfôrço, para suscitar de
pronto uma imagem clara e distinta na mente do educando.
2 -

Intuição indireta e mediata

Intuição imediata é o conhecimento através da imaginação,
através dos olhos da mente.
Há verdades e conhecimentos puramente intelectuais, morais,
religiosos, abstratos, que não podem ser ensinados na forma sensível direta e imediata.
Tem-se que aplicar, neste caso, a intuição indireta, imediata, que não se baseia propriamente na percepção sensível externa,
na intuição sensível, mas fala aos sentidos indirêtamente por meio
de descrições, narrações, semelhanças, apólogos, parábolas, símbolos, contos, histórias, fábulas, tendo como veículo a imaginação.
.
Usou-a por primeiro e admiràvelniente, divinamente, Nosso
Senhor Jesus Cristo, adaptando as mais profundas doutrinas às inteligências mais humildes, falando-lhes à imaginação com as mais
intuitivas parábolas e as mais sugestivas semelhanças.
E' assim que a intuição intelectual pode estender-se às idéias
abstratas, sejci que pertençam ao mundo sensível, corno por exemplo a idéia de sensibilidade, de movimento, de pêso; seja que per~
tençam ao mundo moral, como a idéia do dever, justiça, de virtude, de vício; seja que pertençam ao mundo religioso, como a idéia
de graça, salvação, p enitência, etc.
Considerando que todo o homem, e de modo particular a
criança, tem nos sentidos a fonte principal dos conhecimentos, pouco teríamos que acrescentar, para deixar o leitor inteirado do processo in telectual da mente infantil.
As aplicações pedagógicas do exposto lhe serão ministradas
op ortunamente, quando tratarmos expressamente da metodologia
do catecismo.

b)

A Atenção

Atenção é a concentração de uma atividade ordenada e consciente da inteligência e da vontade; é, portanto, o ato pelo qual
a nossa mente se apodera com limpidez e vivacidade de uma idéia
ou de um gmpo de idóias.

o

CATEQUISTA

IDEAL

141

"A atenção concentra a atividade espiritual° sôbre as operações dos sentidos e aumenta assim a nitidez da percepção. A atenção é p ara a consciência o que a concentração da pupila é para a
vista; ela é p ara os olhos d o espírito o que o microscópio ou o
telescópio são para os olhos do corpo." ( 177)
O estado oposto, de confusão ou dispersão de idéi as, chama-se distração.
Segundo a sua natureza, distingue-se a atenção em sensorial
e intelectiva. Sensorial, quando se dirige p ara os objetos presentes
aos sentidos, pelas sensações e coisas exteriores; intelectiva, quando se dirige a imagens, pelas idéias e suas representações internas.
Segundo sua forma, a atenção apresenta-se meramente passiva, imediata ou espontânea, quando o ob jeto se apresenta bruscament e à consciência, quase que forçando-a e sub jugando-a pela
sugestão e interêsse do objeto mesmo, sem intervenção d~·eta ~a
vontade; atenção ativa ou voluntária, quando entra em açao o fator volitivo, isto é, quando nós mesmos, vencendo as resistências
estranhas, aplicamos conscientemente o poder direti\'o da concentração e da reflexão.
Segundo seus efeitos, a atenção será forte ou fraca, persistente ou fuaa z, de acôrdo com a maior ou menor capacidade dos indivíduos, c~nforme seus estados afetivos mais ou menos intensos,
diante da multidão das impressões sensoriais.
Considerando a atenção nos seus efeitos de grande valor pedagógico, ela: a) dirige a mente para um ponto, fixo, isolando-,a
de distrações; b ) elabora a percepção, trazendo a tona os subs1dios acumulados na memória; c) favorece a associação das idéias;
d) fixa com clareza na consciência as novas idéias adquiridas; e )
coordena e dirige as potências psíquicas, p ara a aquisição de novos
conhecimentos. Ela é, pois, como premissa de tôda a atividade
p síquica, uma fôrça que sintoniza as ope1'ações do espírito, para
recolher," organi zar, unificar e sintetizar os elementos do sab er humano.
Embora as pequenas faltas ele atenção sejam psicologicamente inevitáveis, o educador deve fazer todo o empenho p ara
manter a presença da mente infantil no assunto das _lições - quer
empregando os meios objetivos ditados pela p edagogia, quer observando as condições subjetivas, tanto fisiológicas : estado de saúde,
integridade dos sentidos, etc., como psíquicas, ~or exe~nplo , º, ín·
terêsse, o desejo, o agrado, a curiosidade, a i10v1dade . fatores es·.es
<JUC evitam como estímulos polarizar 8. atenção infanti l.
" Psil'l1ologic · appliq11("· :1 J, ' Erl1ll'atio11" púg . !OS.
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A atenção da criança

Sabendo, como se sabe, que a criança é de natureza irrequieta, volúvel, impressionável; de impressões fugazes, de vontade
débil, de vida dispersiva, conclui-se làgicamente quão difícil mantê-Ia atenta à palavra do mestre.
Forçoso é procurar valer-se dos instintos naturais do menino para conseguir o máximo do rendimento de sua vida cognoscitiql.
E' o que passamos a ver suscintamente.
"A curiosidade infantil, escreve Mons. Vigna, constitui naturalmente o primeiro impulso para o conhecimento, para a concentração da atividade psíquica, vale dizer para a atenção.
Na criança se desenvolve, antes de tudo, e lentamente, a
atenção involuntária pela oferta dos variados estímulos; quanto
mais vivas são as impressões que os sentidos deixam nela, tanto
mais frequentemente se torna excitada a atenção pelas coisas conhecidas; tanto mais se alarga o círculo de suas idéias, e mais forte
aparece a vontade de captar e elaborar o que lhe oferece o mundo
externo.
·O inteiro desenvolvimento intelectual da criança e do menino
está em estrita concatenação com o desenvolvimento de sua capacidade de observação ativa.
. . D e infoio ~ a novidade e a intensidade dos estímulos que
facilitam a atençao; mas pouco a pouco acumulam-se as experiências, a criança começa a recorrer . a si mesma, a refletir, a sentir
que há p equenos problemas a resolver; é onde a atençã-0 passa da
esfera do simples sensível para a esfera racional, e atinge metas
mais elevadas. E' porém, ainda uma atenção diferente da do adult o, porque muito fácil em p assar de um objeto a outro, muito adaptável, m as ]JOu.co constante.
Todavia nem todas as crianças se revelam do mesmo modo
sob este aspecto . Algumas concentram-se sôbre poucos objetos, porém com mais intensidade e mais espírito de observação; outras
sôbre maior número de objetos, porém com ate.nção mais vaga e
flutuante.
Comumente a atenção se reforça com a formação da vontad e, da qual é ela mesma uma das mais altas formas de expressão.
A linha ascendente da atenção infantil poderia ser assim traçach: aos 6 n1:êses aparecem as primeiras manifestações, lentas e
volu.clas para um só objeto; aos 18 mêses as provas se tornam eviden: ,~s, primeiro no jôgo e depois no desenho; aos 6 anos está desenvolvida a atenção, <1ue já não é sàrnente de ordem sensorial,
ma:- voluntária e de ordem espiritual.
Os (';ll'adc •n•s da ;1 (1 ·111.:i't o i11fa11l·il s;io ;i i11 s l:1hilid:1d1 · 1wla
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11ccessidade contínua de conhecimentos diversos, e a distraçüo ( dispersão) habitual da criança pela sua fácil impressionabilidade, pela impaciência, pela imaginação viva, pela necessidade de movimento, pela curiosidade." ( 178).
Diante do exposto a conclusão é lógica: o educador precisa
adaptar-se à mente infantil, aproveitar essa atenção vaporosa e ávida de novidades. Transformá-la de repente em atenção de adulto
não é possível, porisso o caminho é ministrar-lhe o ensino e a educação com os alimentos próprios -de sua idade, p elos veículos naturais de suas tendências espont âneas.
Observem-se, pois, as seguintes disposições destinadas a fazer clima para a atenção infantil : a) Quanto ao locul: ambiente
calmo, tranquilo, arejado, cômodo; b) quanto à criança: cuidar
de seu estado psíquico e fisiológico, que não esteja cansada, aborrecida, com fome, etc; c) quanto ao mestre: seja vivo, interessante,
explícito; nem monótono, nem taciturno, nem carrancudo; d) quan to à matéria: brev~, clara, variada, intuitiva.
Somente assim conseguirá o mestre manter voltada para si
a mente das crianças, tornando mais proveitoso seu tempo e mais
eficiente seu trabalho.
c)

A Memória

Memória é simpl esmente a reapançao consciente do passado, ou seja o poder que temos de reter percepções anteriores externas ou internas. Mais explicitamente, é a potência de conservar,
reproduzir e reconhecer como nossos, os estados orgânicos e psíquicos passados.
Autores célebres tratam longamente do assunto: Galton,
Charco, Taine, Ribot, Binet, Meumam, William James, D'Espiney,
m r>s não são unànimcs, nem sequer na definição do vodtlmlo. Parn
nós vai aqui um p equt•no resumo, sem a pn_'ocupa~·ão de ana1isar
essas divergências.
Chama-se memória sensitiva a faculdade de reter percepções e associações meramente orgânicas e de r eproduzí-las autornàticamente; memória psíquica, a propriedade de reter e reproduzir
não só percepções sensitivas, mas também percepções intelectiuas
passadas.
A memória compõe-se de três elementos essenciais: -a) a
conservação das percepções depositadas no sistema nervo-cérebr!tl
mais ou menos profundas, conforme a intensidade das impressões;
mais ou menos nítidas, conforme a aplicação da atenção no exercício de gravai'; b) a reprodução espontânea ou voluntária, p ela
( 178)

Mons. Vigna -

"Psicologia e Pedagogia dell'Infanzia" pág. 123.
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renovação ou reaparição consciente de atos já assimilados; c) o r e-

conhecimento, isto é, reconhecer as percepções novamente presentes, não como coisas novas, mas como coisas conhecidas anteriormente, e apenas evocadas do patrimônio d e nossas experiências.
Efetivamente nada daquilo que temos gostado, provado, sentido, pensado, querido, nada disso está inteiramente perdido para
nós; o agir incessante do nosso espírito não destroi, nem anula a
experiência passada, mas a pressupõe. Persistem, pois, em nós os
atos psíquicos ou a sua lembrança, como costumamos dizer. Essas
recordações irrompem às vezes de improviso, como que surgindo
elo nosso subconsciente; outras vezes permanecem latentes e não
acordam senão ao chamado de qualquer estímulo espontâneo ou
esfôrço voluntário. Não obstante o provérbio: omnís comparatio
claudicat, poderíamos chamar a memória de nossa discoteca, pois
nela se acumulam, evoluem e se organizam essas gravações, que
reaparecem de quando em vez, ao tanger sôbre o disco a agulha
do estímulo que a desperta e excita para o funcionamento.
1-

Tipos de Memória

Distinguem-se geralmente três tipos de memória: visual, motriz e auditiva, conforme funciona de preferência pela vista, p ela
ação ou pelo ouvido. O tipo visual grava melhor vendo, o tipo mot or grava melhor agindo, o tipo auditivo grava melhor ouvindo.
Embora esses três fa t01'es fu ncionem qn ase sempre em ação d e conjunto, um dêles prevalece no indivíduo, daí a distinção acima.
Aos homen s de memória visual pertencem os pintores, desenhi stas, caricaturistas, arquitetos e todos os que participam dêsse
vigor peculiar de representar e gravar com precisão o primor do
colorido, a combinação das côres, a proporção das linhas, a delicad eza das formas, as fisionomias das pessôas, etc.
Os de memória auditiva ( acústica ), músicos ou não, são os
amigos do som. Ouvir bem é tudo. Aprendem com muito mais facilidade, lendo em voz alta, falando consigo mesmos, escutando os
outros. Em psicologia experimental podíamos chamá-los tipos lín-

gua-fones.
Os de memória motriz ( cinestética) preferem a ação, o movimento; decoram escrevendo várias vezes, estudam caminhando,
ensaiam gesticulando.
.
As qualidades de uma boa memória estão em relação às três
fases de seu funcionamento: facilidade em captar as impressões,
tenacidade em conservá-las, prontidão em reproduzí-las, fidelidade
em reconhecê-las.
São doenças da memória a amnésia e a hipermnésia, sendo
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a primeira a p erda temporária ou defo{itiva, t otal ou parcial da
memória; a segunda a superexcitação da mesma, ou seja a revivicência intensa e apressada de representações e idéias, que pareciam
inteiramente apagadas. Isto aparece com evidência nos delírios,
nos sonos hipnóticos, nas febres, nas agonias.
Escusado acrescentar que são falhas de memona visual os
cegos de nascença, bem como falhos de memória auditiva os surdos.

l
i

2 -

l
1

Condições de clima para a memória

1
' 1

Para que ela possa ter saúde e funcione bem são condições
fisiológicas: boa saúde, circulação normal do sangue, nutrição regular, energia do cérebro bem fosfatado, repouso restaurador das
energias, gvarda da continência sexual. Condições psicológicas:
impressões vivas, que não se apaguem mais; atenção concentrada,
que é evidentemente a base da memória; a repetição regular, porqu e os fatos de consciência não repetidos, não chamados de vez
em quando, tendem a desaparecer pouco a pouco; a associação,
que u ne, concatena e organiza as idéias, fortalecendo assim o liame
das coisas semelhantes, para que elas se evoquem reciprocamente.
3 -

L

r
.,
l

Associação de idéias

A associação é como que um liame, uma corrente, cujos
élos se unem para formar um conjunto. E' assim que uma idéia
reaparece, partindo de outra idéia ligada a ela por esta ou aquela
circunstância. Algumas dessas circunstâncias são:
a) o tempo - quando na mesma ocasião se gravam diversas percepções, estas se "associam" e, quando mais tarde reaparecer
u ma delas, surgem também na lembrança as outras, que nasceram
juntas naquela determinada ocasião. Exemplo: Assisti a um grande
filme; na mesma noite incendiou-se o aparêlho; houve pânico no
cinema; uma senhora faleceu de um colapso cardíaco. Estas e muitas outras impressões que se gravaran1 na mente, são irmãs gêmeas.
Quando hoje uma acorda, chama tamhém as outras, e aí estão elas
associadas tôdas presentes.
b) a semelhança - quando a semelhança das palavras ou
dos fatos, chamam idéias parecidas com aquelas. Exemplo : Um
menino vendo o pai com um grande charuto havana entre os dedos, diz brincando : "o papai vai fumar o Zepelin'?" .. . O que era
o dirigível senão um grande charuto voador?
c) o contraste - quando a idéia presente, formando antít ese desperta outras de caráter oposto. Exemplo: Contemplando
um dia fantástica enchente do Rio Guaíba, cujas aguas flagelavam
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o
as populações de · Porto Alegre, ocorreu-me logo o flagélo das populações do Ceará na agonia da sêca ...
Para os psicólogos que sustentam a atividade unificadora
do espírito, o fato da associação não é causa, mas efeito dessa atividade. Quanto mais se acumulam no espírito as percepções, mais
se associam as idéias, mais se unem, mais se organizam, mais se
sintetizam, formando uma espécie de amálgama, porisso que ao reaparecerem muitas vezes voltam com novas form as, novo aspecto.
Essas alterações, provenientes do concurso de novos elementos psíquicos e fisiológicos, que o cérebro elabora continuamente, fazert
da memória não um reservatório ou coleção de vestígios imutáveis,
mas um r~cerb o de percepções e idéias em marcha.
3 -

A memória . infantil

E' teoria da psicologia experimental que a memona depende
das excitações cerebrais, quer dizer, os processos das associações,
que são psÍl/tticos, pressnpõem correspond erú~s funçôes fi siológJcas, localizadas em bem determinadas regiões do cérebro, onde hmcionam ou se aninham as percepções correspondentes aos diversos
sentidos. pág. i30.
O neonato não dá sinais de memória. Esta vai aparecer apenas pelos 3 mêses, quando a criança começa a reconhecer os objetos por forma comum. Somente aos 3 anos é capaz de reconhecer
alguns detalhes. Não nos é dado penetrar todas as modificações
que os estímulos do mundo externo deixam no cé1;ebro da criança.
São sem dúvida numerosíssimas essas impressões de relativa consistência, pouco coordenadas, pouco correlacionadas, pouco associadas. A grande maioria se p erdt·, foge, desvanece ou se transforma .
porisso gue as nossas recordações partem apenas dos 3 ou 4 ai11) s.
Antes disso a memória infantil é muito frágil, fugaz, sunerficial.
esparsa, desordenada.
.
e
~
·
A fôrça da memória consiste em associar e organizar as imagens. Disto não é capaz ainda a pequenina mente. E ' imperfeita
a fixação das lembranças pela carência de distinção, pela instabilidade do eu infantil, ainda inforrne, nessa idade inadaptado a manter a coesão dos elementos constitutivos, donde uma memória con"
fusa, sem o poder de distinguir, escolher, selecionar, marcar; memória infiel incapaz de garantir a inteireza da realidade e a veracidade dos fatos; memória passiva, sustentada pelos objetos exteriores; memória lít:cral, me cânica intuitiva, muito mais do que r<l cional e reflexiva.
Na segunda fase, com o auxílio e o consequente domínio da
linguagem, ela dá um grande avanço, passando do automatismo para ·
o raciocínio, do passivo para o Mivo , do imediato para o mediato.
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De fácil aqms1çao, ela vai se tornando mais tenaz, mais precisa,
mais definida. Sabe fixar com muita facilidade. O trabalho do mestre é então ensinar também a reter, fazendo aplicar a atenção voluntária, por meio de exercícios adequados, que metam em jôgo
simultâneamente, se possível, a memória visual, motriz e auditiva.

4 -

Memória e pedagogia

Tão importante é o exercício de retenção que já o velho
filósofo Aristóteles dizia - tantun scímus quantum memoria tenemus - sabemos tanto quanto temos na memória.
De fato, sem a memória não seria possível a vida intelectual.
Sem ela as percepções não se poderiam coordenar; a inteligência
e a imaginação ficariam sem material; esgotar-se-ia o nosso mundo
p sicológico, e nem sequer haveria possibilidade de se formar a linguagem. Ela é a torrente e ao mesmo tempo o liame de nossa vida
consciente. Poderíamos compará-la a um .filme que contlnua se desenvolvendo e não termina mais: coisas vivas, coisas sentidas, coisas
vividas ,alegria, dôres, angústias, entusiasmo, emoções, lágrimas, risos, um manancial de percepções, de fôrças coligadas, contras,tantes às vezes, mas unificadas em nossa pessôa. .
.
Em psicologia e pedagogia a memória é um fator fund~n:ie~
tal. Nela se firma nossa evolúção mental. Cada nova aqms1çao
11a escala do saber pressupõe uma base e muitos degraus, que formam o lastro de tudo o que confiamos ao nosso poder de retenção.
O educador deve antes de tudo conhecer a memória de seus
alunos, se é pronta, fáeil, fiel, exata, ou o contrário; conhecer as
causas dos defeitos para corrigí-las. como também as boas finalidades para aprove~tá-las.
.
, .
_ . .
"A incontestavel necessidade do uso da memona, nao 1ustifica, porém o método que se chama rnemorismo, que outra coisa não
é senão um abuso de memória, sobrecarregando-a de fórmulas abstratas e de significado ignoto. Evita-se este perigo, tendo presente os seguintes preceitos:
a) Reduzir ao mínimo necessário a matéria para decorar.
b) Não fazer decorar nada sem explicar primeiro o sentido . Uma explicação bem feita reduz quase a zero o esfôrço mecânico de passar à memória úma verdade." ( 179).
.
Para conseguir boa retenção e nítida reprodução das percepções observe o que a experiência ensina:
.
a) Exercitar todos os sentidos: ver, sentir, tocar, pronunciar,
desenhar, armar, etc.
b) Dar nitidez e vivacidade às imagens: falar com clareza,
elegância; hons gestos, boa mímica.
l l 7D)

Mo11s. V"11anzio F1·li s i "P1 ·daµ;o!.(ia Cat<,qnistica" pág. 59.
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c) Favorecer e provocar as associações de idéias: mostrar
as semelhanças e os contrastes entre os objetos.
d) Formar algum centro de interêsse; para reagrupar em
tôrno dele diversos conhecimentos.
e) Fazer repetir o assunto: depois de entendido repetir com
vagar, com calma, com atenção, com método.
.
f) Aproveitar as horas nuzis oportunas: quando a criança
está descansada e disposta.
d)

o
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Faz-se mister, dissipar, em tempo um equívoco em tôrno
da imaginação. Antes de mais nada não devemos tê-la como capricho, desordem, inco~rência; ela também_ é ordem, un~dad~,
coe1;êiicia, e tem suas leis como as tem a razao. O mundo imaginário tem também sua realidade na sua ordem, no seu significado.
Na harmonia das fôrças do espírito, a imaginação ocupa um
lugar de primeira ordem, como um dos fatores fundamentais da
educação.

A Imaginação

Segundo alguns psicólogos, escreve Franzoni, a imaginação
é uma atividade ~mtônoma, se bem que em estreita conexão com
a sensibilidade e o conhecimento. Esta energia inovadora encontra
sua explicação plena na atividade estética, vale dizer, na contemplação e na criação artística.
A lei fundamental da imaginação é a unidade na variedade, isto é, a harmonia, a simetria, o ritmo.
Não se confunda a imaginação com a memória: esta representa estados psíquicos já representados; aquela cria novos estados psíquicos, pelo que é chamada imaginação criadora. E neste
trabalho ela vai das formas simples da mente infantil até às mais
elevadas formas dos grandes artistas.
E' criadora, portanto, quando, servindo-se de imagens lª
percebidas, as reune, organiza e dirige, conjugando-as em novas
formas, novas côres, novos aspectos.
E' espontânea, quando age sem escôpo determinado, sem
finalidade consciente, dando asas a uma espécie de mundo fantástico, como o mundo das crianças.
E' reflexa, quando age com a razão e a vontade, combinando
não só imagens, mas também idéias, como acontece na arte e na
ciência.
A imaginação exerce uma grande influência na vida do homem, especialmente na vida estética e científica. A imaginação
criadora é o mundo maravilhoso da arte: dela emanam as grandes
hipóteses, nas quais faz a ciência os seus grandes progressos.
Porisso é que a Psicologia moderna dá tanta importância a
essa energia, a que mais e melhor revela a atividade produtora do
espírito. Inegàvelmente, desde a alvorada da vida está o homem
sob o domínio desta atividade. O menino é o rei da imaginação:
todo o seu mundo é fantástico.
Retrocedendo um pouco e analisando o passado, veríamos
logo que a nossa primavera não passou de um grande enrêdo de
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A Imaginação infantil

Mario Viana escreve: "A criança é um ser fundamentalmente imacrinativo: tôda a originalidade do pensamento infantil, tão diferenteb do nosso pensamento adulto, resulta dêsse irresistível império da imaginação. ( 180).
Tem havido quem chegue a afirmar que a criança, quando
está sob o domínio de suas fantasias - é vítima de urna verdadeira alucinação.
De fato, muitas vezes, a criança não precisa ter presente
qualquer objeto, para dar realidade às criações da sua imaginação:
estabelece diálogos alongados com seres invisíveis, ri e chora com
êles, convida-os a sentarem-se em cadeiras que não existem, junto
de mesas que também não existem, obrigando-os a comerem iguarias imaginárias.
Tudo sonho! Mas sonho efêmero, inconstante, mutável!
A criança tão depressa cria uma fábula, como, logo a seguir, a esquece, e dirige as suas atenções para um novo centi;o de
interêsse. ( 181).
E é assim que ela vai fazendo bôlos de areia, manjares de serragem, palácios de travesseiros, cavalos de cabos de vassouras, etc.
"Se há uma potência do espírito, que mereça ser estudada
nas suas origens, continua Franzoni, é a imaginação precisamente,
porquanto é ela que faz o reino da criança: rei?? no qual, ela
revela, mais do que em qualquer outro, o seu esp1nto de espontaneidade e liberdade." ( 182).
"Segundo Ribot, a imaginação criadora da criança passa por
quatro fases:
a) a fase da ilusão, que representa a passagem entre a imaginação reprodutora e a imaginação criadora, como quando, por
(180)
( 181)
( IR2)

Jacquard: L'imagination chez nos petits; in L'Education op. cit. apud
Viana.
Maria Viana - "A imaginação infantil", in "Psicologia da Criança",
p6.g. 214.
Ti'mnz.oni -·--· "Psi<'olngia fkll'Tnfanzia", pág. 137.
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exemplo, a um rumor longínquo a criança imagina sentir, digamos,
o som de uma trombeta;
b) a fase do animismo, a mais viva e evidente; a criança dá
alma a todas as coisas: a boneca representa para ela uma coisa
viva, fala com ela, reparte com ela sua comida;
c) a fase do brinquedo, em que a criança transforma todas
as coisas em seus brinquedos preferidos, a bengala do vovô vira
cavalo, a cadeira vira carroça, a tampa da panela vira volante de
automóvel, etc. ;
d) a fase da invenção romântica, que se revela aos 3 ou 4
anos, quando a criança começa a sentir atração pelas histórias, pelas
fábulas, p elos contos maravilhosos. As mais estranhas narrações
ela as recebe como verdadeiras; e pouco a pouco começa ela mesma a inventar suas histórias." ( 183).
O poder imaginativo da criança é tão forte, que, não raro,
deforma a realidade das coisas, mistura, baralha, confunde os elementos pela extrema falta de conhecimento e experiência e quase
nula energia de coesão.
Isto não quer dizer, porém, que não se possa de forma al.guma chamar a razão infantil, para distinguir o real do irreal, o
verossímil do inverossímil, o possível do impossível. Quer dizer apenas que, deixando à mercê de si mesma, ela começa a fantasiar
livre, subjetiva e defeituosamente, ultrapassando os limites de sua
capacidade, por falta de idéias exatas sôbre as coisas e os fenômenos do mundo. Tentando suprir a insuficiência de raciocínio, a
imaginação caprichosa e ardente lhe imputa percepções ilógicas,
ilusórias, irreais, impossíveis. Essa demasiada atividade fictícia aparece quase que a título de compensação p ela falta de 'ajuda dos
sentidos e pela carência de outros elementos que auxiliem a criança a tomar posse do mundo que se abre diante de seus olhos.
A imaginação, a fantasia, o devaneio, constituem, pois, o recurso de que lança mão a criança, pobre, ignorante, insuficiente.
Todo o excesso neste sentido se nos afiguraria, como se a criança
apenas desse volume demais ao aparelho receptor. E' natural que
não consiga ainda sintonizá-lo.
.
São deveras ma1'avilhosos os efeitos da imaginação infantil. Para ela vale tudo. Nos divertimentos a mesma criança incarna as mais diversas p ersonalidades. O imesmo guri que agora é
general, rei, imperador, daqui ha pouco é cocheiro, estafeta, pirata, mocinho, escravo. Hoje é cavalinho, amanhã é cavaleiro; de
manhã se faz de gato, de tarde não sei de que. A mesma cadeira
que agora é um quadrúpede, daqui há pouco é um Cadilac de
rabo de peixe. A cadeira de balanço da vo-yó que, ao jôgo <lema( 183)

Rihnt -
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siado, capotou na varanda, fazendo um galo na cabeça do volante, leva uma surra de chinelo, como se fôra a coisa mnis viva e responsável do mundo ...
Será isto alucinação? Parecem antes criaturas animadas inJ ehitamente pela férvida imaginação infantil. Será isto autosugestão? Talvez, como resultado da fantasia ardente dessa idade,
onde predomina o assim chamado antropomorfismo.
Quem já não viu a Mariquinha mudar os paninhos da boneca, dar-lhe o b anho, passar-lhe talco, besuntá-la de rouge e baton , ccmversar com ela, cantar para fazer-lhe naninha, aplicar-lhe uma surra bem boa, quando não obedece? Assim o rádio, quando em silêncio dorme; o sol, quando se esconde, vai para a cama; o vaso,
quando se quebra, chora; a lenha sofre, quando chia queimando ao
fogo, etc. Exatamente como os homens no seu estado primitivo,
dando vida à natureza, pela impossibilidade de achar o nexo e a
relação de causalidade das coisas.
Aos 6 ou 7 anos a fantasia infantil atinge o ápice. Daí por
diante, com o aparecimento do raciocínio_ ela caminha cada vt>z
mais para a realidade das coisas.

2 -

Educação da imaginação

Sendo a imaginação o mundo próprio da criança, mundo em
que ela se encontra e vive, qualquer educação que não levasse em
conta este requisito especial e particularíssimo de seu espírito, estaria operando contra a natureza. Porisso as diretivas da educação
moderna dão tanto valor aos ensinamentos destinados a satisfazer
e a desenvolver a imaginação: tais são os ensinamentos estéticos por exemplo, o desenho espontâneo - ensinamentos que juntamente com o jôgo ou o brinquedo ocupam a maior parte da vida
infantil. A criança é, por êste aspecto, um p equeno arti~ta; deve,
pois, vi vei· numa p equena atmosfera imaginosa d e arte e de beleza.
Feita esta premissa genérica, a educadora pode valer-se de
outros subsídios como êstes: a) preparar o ambiente adornando-o
de imagens numerosas e nítidas; b) usar para as lições intuitivas e
para as construções um material didático transformável, destinado a fazer atuar a iniciativa das crianças; c) deixar-lhe certa liberdade de combinar ao seu gôsto as próprias criações; d) valer-se
de contos cheios de vida e animismo; e) tornar sensível para a
criança as cenas também de piedade.
T odo o exagêro, é claro, seria reprovável, por pernicioso à
própria mente. A prudência manda alimentá-la, fazendo-lhe clima
(~m harmonia e equilíbrio com as outras atividades, para que ela
possa ser fecunda sem prejudicar ou embotar a razão.
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A estas lições de Franzoni, acrescenta Viana: "E~ preciso
não esquecei que o processo ímaginatívo não se restringe à infância, ultrapassa esta. Continua a fazer-se sentir através da adolescência e da mocidade, embora em proporções diferentes. A imaginação deixa de ter predomínio, passando a exercer-se, intermitentemente, no devaneio, na criação artística, na criação científica e nas
"fugas", através das quais o adolescente e o adulto procuram uma
compensação para as suas decepções." ( 184).
Concluindo, resumimos o assunto com o conselho dos grandes
pedagogos: ( 185) cultivar a imaginação com discernimento, pois
ela tanto pode ser útil como nociva, segundo o seu bom ou mau
emprêgo. Na prática deve-se dirigir a imaginação espontânea e
provocar a imaginação voluntária, por meio de imagens verbais ou
reais tiradas do círculo de idéias, do meio-mundo infantil, de formas
a esclarecer a razão, em vez de ofuscá-la.

· ·~
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A vontade infantil
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Os temperamentos
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(184)
(185)

Viana Rihot -

"Psicologia da Criança", pág. 220.
"Essais sur l'imagination créatrice".
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bilioso
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VIDA APETITIVA DA CRIANÇA

Observando de p erto a mentalidade infantil, vemos que essa
personalidadezinha tem seu modo próprio de encarar as coisas, seu
modo particular de pensar, de julgar, de avaliar. Não podemos,
portanto, medir suas ações pela mesma craveira com que medimos
as ações dos adultos.
1.
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A vontade infantil

A criança tem uma vontade muito boa, dócil, espontânea
e pronta, mas débil e fugaz.
Se a criança agora quer um brinquedo é capaz de dar por
êle tudo o que tem; mas daí a instantes, aboriecida já, atira-o a
um canto e o amarrota todo. i'.fas essa vontadezinha fraca, levada
ao sabor dos caprichos, não deixa de ser uma vontade que o educador, com muita paciência e amor, precisa educar passo a passo,
até formá-la senhora dos sentidos e das demais faculdades.
Estreitamante ligada ao c01po acompanha a alma seu paulatino desenvolvimento. No princípio nem se distingue bem uma
faculdade da outra, trabalham conjuntas, mas sem ordem, dependentes tôdas, quase inteiramente dos sentidos externos. Nada é
estável e decisivo, porque a vontade acompanha cega os sentimentos e quer o que é agradável no momento.
E' o educador que vai ordenar esse cáos, iluminando aquela
inteligência, fortificando aquela vontade, até estabelecer o primado das faculdades superiores sôbre os sentidos.
E' uma verdadeira arte saber adaptar-se com habilidade à
capacidade- infantil, para guiar-lhe os passos sem cansá-la, para
abrir-lhe os horizontes do saber sem ofuscar-lhe os olhos com demasiada luz. . . A formação deve ser paulatina. Jamais sobrecarregar de regras e preceitos o educando, que forçosamente precisa
de certa liberdade. Sobrecarregar de qualquer modo as faculdades
em formação é violentá-las sem resultado satisfatório.
Predominando nos pequeninos o estado afetivo, o educador
aproveita-se dêle, dirigindo-o para o bem e assim, ao sabor do bom
gôsto, aparecerá em breve a razão infantil inaugurando logo juntamente com a boa vontade o domínio sôbre os sentidos.
E isto não é difícil, porque a criança é naturalmente dócil e
maleável. E' só questão de saber tratá-la.
De um bloco de mármore pode o artista formar um anjo como também esculpir um demônio. Quem não reparou, mesmo em
famílias vizinhas, verdadeiros contrastes, umas em que os pais ve-

n·-1.

~·
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"

]arn de coutín:uo sôbre a educação de seus filhinhos, outras em que
a relaxam completamente. Vivendo as crianças na mesm.a escola,
são de fisionomias , fortemente opostas. Por mel~or que seia a educação da escola, nada se consegue sem o valios1ssimo _amparo e. a
cooperação da família. Foi ~aí. que se tiro:i a conclusao que ass~
como a criancinha toma o habito de mentir, de responder, de teimar, de fingir-se , pode também acostumar-se a falar sempre .ª verdade, a não seguir sempre o seu capricho, a ser franca, leal, smcera,
O'enerosa, obediente ...
0
Para alcançar esta transformação precisa o catequista fazer
0 papd de pai e muitas vêzes de rnmnãe também; Precisa entnn: rn 1
coração da criancinha e conquistá-lo todo para .s1, fazend9-se cna~
ça com a criança, como tão lindamente nos diz a Sagra~a Escn~
tura: "parvuli facti sumus in media v~strum, tamquam .nutrix fove~t
fi?ios suas", "nós nos fazemos pe<1uemno~; no vosso me10 como llma
~ãe que acaricia os seus filhinho s." ( 186).
Formar 0 coracão ensinando a criança a apreciar, amar e
desejar o que é bom é digno dela, a detestar o que é mau e_ in?igno do homem. Portanto, antes mesi:n~ .de qualquer formaç.ao mtelectual, vem a formação moral, que 1111crn desde logo o memno na
vida religiosa, na prática das virtudes próprias de seu estado e de
sua idade.
"A tarefa do catequista não será de transfor~r ? caráter
nem de mudar a vontade. A natureza não se muda pmaisl Educá-la e formá-la tão sàmente! E esta educação não consiste em
qHehrar a vontade ela criança, i,rnr~ond?-lhe os costumes dos adultos, sem respeito para com a propna vida do homem em desenvolvimento." ( 187).
O artista cinzela e burila o mármore com delicadeza e pa- e' ma,
' como quase t o' d as
ciênci a de artista . . . Mas essa cornparaçao
elas ! o rnarrnor,ista trabalha sozinho, e a estátua é passiva, ~n~
da, muda, morta!. . . O artista do homem jamais trab~lhará s_oz1nh0', jamais formará coisíssima alguma sem a cooperaçao do .educando. E' o que nos diz nas seguintes palavras o supracitado
autor: "A educação não é só adaptação do educador ao aluno, senão também do educando ao educador."
O catequista deverá portanto descer ao nível d~ seu aluno,
consultar seus desejos, sentir suas aspirações, desc~bnr suas ~en
dências ai\scultar seu coração, compreender suas razoes. E a criança por ~u& vez, há de reconhecer no mestre o .mé?ico a quem A
deve
mostrai: seus males, o guia a quem deve segmr livre e espontanea:(186)
(187)

,.

1

I Tess. 2, 7.
Boing "História da Pedagogia" Cfr. cap. Pedagogia moralista.

.')

fP

~\tô

.

.. WfW-

~-1!'.!JJWJ!l •.

156

E:;:c:;wa , .4 *a .t .

p

E .

. $41!.+W* A# .. ; . 4AI\

AG

E N

o

A$- --·-41

ll

~~""'f

N.

M

"· "'*".,.,.

A f\

<.> lJ 1·:

- 44

s

mente, porque autoridade e liberc,lade combinam muito bem na
obediência voluntária ...

2.

Os temperamentos

Para sáber adaptar-se à mentalidade da criança, descer ao
seu nível, proporcionar-lhe luz, fôrça e alimento de acôrdo com
sua capacidade receptora, é preciso conhecê-la, estudar-lhe sua
compleição moral, suas inclinações e tendências ou seja seu temperamento, base do caráter que o educador deve formar.
Temperamento é, pois, a índole inata da vida emocional e
apetitiva .fundada na disposição e constituição corporal. índole
inata, porque é uma inclinação natural recebida de herança paterna e modificada pelas condições de idade, sexo, tempo, ambiente... Da vida emocional e apetitiva, por ser também u'a manifestação volitiva e um fenômeno afetivo. Fundada nas dispo.sições corporais, porque é grande a influência dos músculos, sangue, nervos, etc. como vem evidenciando cada vez com mais clareza a ciência moderna.
O tempernmento, tomado como base do caráter, é pois, a
natureza física do homem e o conjunto das inclinações adquiridas
por nascimento e mais ou menos modificadas pelos meios.
Como dividir os temperamentos?
E' um assunto muito complexo e difícil que tem suscitado
frequentes disputas entre os cientistas. Houve quem os classificasse em 90 tipos, crescendo as diferenciações individuais até 2. 500!
A classificação moderna distingue 8 tipos: amorfo, apático, nervoso, sentimental, sanguíneo, fleugmático, colérico, apaixonado. ( 188)
Por motivos de maior brevidade preferimos conservar a divisão antiga já conhecida por Hipócrates e modernamente mais aceita pelos
pedagogos de maior nomeada. ·
Marca quatro tipos fundamentais: sanguíneo, nervoso, bilíoso, fleugmático, que se distinguem pelas reações mais ou menos
profundas, mais ou menos rápidas, mais ou menos persistentes, com
que o indivíduo reage às manifestações afetivas e volitivas. ( 189).
a)

Os sanguíneos

Reagem imediatamente às impressões. Suas emoções são
fortes e as reações rápidas, mas pouco persistentes. O sanguíneo
volta fàcilmente ao estado normal, pois fàcilmente passa do ódio ao
perdão, da tristeza à alegiia, do chôro ao riso. . . Suas risadas es( 188)

(189)

J.

J.
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l l'qlitosas silo tão frequeutes quanto as lágrimas.
Seu humor não
,· apaixouado: na ira momentânea é capaz de tudo, mas uma palavra de desculpa leva-o ligeiro à reconciliação.
Muito sensível, guia-se mais pelo coração . do que pela razão. A êle se aplica muito bem o dito de Pascal: o coração tem
razões que a razão não e~tende. Térno, com~ass~vo, liberal,. afli;
ae-se com os males do proximo e na sua prod1gahdade altrmsta e
~apaz de d1!sfazer-se de tudo para o servir. ~as ei-lo totalmente
mudado se não se recebe com agrado sua candade ou se se lha
retribui com alguma ingratidão. Não há nada que o fira tanto.
E' afetuoso, sincero, franco, leal, amável, carinhoso.
Não procura o sacrifício, mas recebe-o aJ:megadame:ite. Desanima com os grandes revezes, retoma, porem, o cammho com
mais coragem, se alguém o anima e encoraja.
Seu amor ardente é um fôgo que muitas vezes o leva a amar
com desatino o insensatamente. . . Mas poucas gôtas d' água bus
tam para apagar as lal:iarêdas desse amor-fôgo, quando êle não é
\·irtude. Jura facilmente fidelidade eterna, quase sempre efêmera
como as flores . . . As pétalas desse amor são caducas: abrem formosas numa aurora e caem murchas na outra ...
Suas faculdades são mui prontas, mas superficiais e mudáveis, pela falta de aplicação e ate:1ção, qu: exi&e~ constânc~a,, ca!ma, sossêgo, virtudes estas que nao lhe sao propnas. Intehgenc1a
viva, memória feliz, imaginação ardente, vontade fraca , sem decisão e constância. No trabalho é mais ardoroso que tenaz. Mui
raramente os sanguíneos serão sábios, filósofos, matemáticos; serão
antes músicos, oradores, pintores, poetas. Almas ardentes e sentimentalistas e entusiastas arrebatam facilmente pela étero-sugestão, captam fàcilmente a ,simp.atia: O sang~íne? ama a vida, porque é otimista, e sempre e mais ditoso que mfehz ... Espontaneamente alegre, jovial, expansivo, espirituoso. E' a alegria das rodas
que reune em tôrno de si, alimentando-as com frequentes anedotas chistes e ditos humorísticos, que seu espírito fecundo vem traze~do à tona, infelizmente nem sempre ilesos de certa malícia ...
Meninos azougues, irrequietos, traquinas, bisbilhoteir~s, vivem de contínuas travessuras. Tagarelas, não guardam segredos.
O jovem sanguíneo gosta do barulho, das festas, das reuniõe,s,
dos bailes. Irrefletido ,vaidoso, enamorado da beleza, torna-se facilmente mundano, sensual, luxento e luxurioso. Deixando-se levar
pela natureza, será leviano, frívolo e intemperante. Amará os romances e aventuras, porque é aventureiro também! . . . Sabe transmitir maravilhosamente aos outros o cotação e a alma. De muita fineza e cordialidade nos modos é por vezes o mais temível ten-
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tador. . . Traz a sedução nos olhos claros e vivos e nos lábios cheios
de palavras doces ...
Petulante, prosa, caprichoso, zombeteiro, inclinado à crítica, admite que se lhe diga tudo isto brincando; se fô1' a sério, for·ve-lhe o sangue nas veias e sua língua felina desanda logo numa
retórica repleta de desdém e p icantes ironias ...
Muito flexível, tratável, dócil à mão de quem o guia com
amor e desinterêsse. E' serviçal, pronto, generoso. Seu coração é
grande e suas mãos abertas. ' Sente-se levado para o bem, porque
é idealista. Mas, fraco nas resoluções, não é em geral o que deseja ser. . . Incapaz de um esfôrço continuado, leva a vida cheia de
propósitos que não cumpre ...
Vítima da sensibilidade, arrasta-o a tentação, a não ser que,
com a oração e frequência dos sacramentos. é o exercício da vontade, se tenha habituado a dominai os maus instintos.
Se cai no pecado, é pmque êle é um veneno doce .. . · Volúvel como as borboletas, vai como elas adejando de flôr em flôr a
saborear o delicioso néctar do prazer. Louco corno a mariposa.
como esta vôa embriagado para a luz, queimando embora as asas
no fogo da sedução ...
Modo de o tratai: Dar-lhe um regulamentozinho fácil, bran do, sem muitas exigências e apêrtos, mas bem traçado. Isto para
não deixar sua vontade fraca à aventura. Essa regra de proceder
é como que o leme de sua nau. Carece de um guia seguro e hábil
que saiba aproveitar-lhe a docilidade e a confiança. Brandura nas
repreensões; modos bruscos e abruptos com êle serão contraproducentes. Louvar-lhe as qualidades boas, mas somente as que adquire por virtude e esfôrço pessoal. Deixar de fazer essas distinções
será semear o caminho de rosas para uns e de espinhos para outros,
talvez mais dignos, porém menos prodigalizados pela natureza. Louvores e encômios só têm valor educativo quando premeiam a virtude, o esfôrço pessoal, e não sàmente belos predicados trazidos do
berço .. .
b)

Os nervosos (melancólicos -
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.,,. 11:w rnsiste a certas propensões naturais ,torna-se reservado , irre'ol11to, tímido, pusilânime, desconfiado, invejoso. Vendo-se aban-

d1111ado nas grandes adversidades desanima e desespera.

Uma injúria, um insulto lançado em face, êle o recebe quaalteração na fisionomia , mas guarda-o no coração e não o
1·s<1m·ce mais. "O sanguíneo repele a injúria como uma bra;a .ciue
se sacode com rapidez; o nervoso a deixa entrar bem no mtnno,
sujeita-se a ela em lugar de a repelir, e então sente a sua dôr como
a de uma flecha .que se revolve huma chaga viva. ( 190).
De natural grave e tristonho, foge ao tumulto dos homens,
o·osta da solidão. E' mais contemplativo do que ativo. Prima pela
~eriedade, paciência, nobreza de sentimentos e fidelidade à palavra dada. Sabe muito bem guardar segrêdos ...
Morigerado, magnânimo e casto. Resigna-se ao sofrimento
->impatiza com os que sqfrem.
.
Inteligência viva e aguda, produz pensamentos belos e onginais, revestidos de expressões precisas e fortes. Mui ponderado,
pesa tudo o que diz, não é explosivo e espalha-brasa con1:o o sanguíneo. Tem como que inato o sentimento do b elo, aprecia as belas artes e dá mesmo para artista.
Sua vontade, que em geral não conta com um físico vigoroso e bem desenvolvido, padece de certa insconstância. Vendo
l)aldados seus esforços para vencer as dificuldades, chega às vezes
à vertigem.
Sua vida é cheia de "crescendos e decrescendos": nalgumas horas, em que a ventura lhe sorri, é amável, afetuoso, confiado, alegre; em circunstâncias adversas, ~olta logo ~ enconch~r-se
corno o caracol, torna-se abatido, desconfiado, sornbno, suscephvel,
pessimista. Sem motivos reais julga-se esquecido, desprezado, malquisto por todos. E' um tipo excêntrico.
"Coração terno, delicado, profundo, fiel. Dificilmente se
desprende de suas afeições, porque nêle as impressões se arraígam muito dentro d'alma. Por isso com elas sofre mais do que goza, porque, ou sente que não lhe dão em proporção do que êle d~,
ou então, tímido e tardio, não sabe expressar o que sente, e o silêncio em que se encerra é-lhe mui doloroso. E' que êle não é
franco e expansivo : não tem o coração nas mãos como o sanguíneo,
mas sim bem lá no fundo; semelhante às flores que se ressentem
com a menor aragem fria, se retrai, se recolhe, se oculta, padece ." ( 191 ).
Mudo de o tratar: Exige cuidado especial. Há de ser leva(lo com amor, respeito, carinho, brandura. Escárnio, mofa, zomba, , · Sl'tll

atrabiliários)

Nestes o sistema nervoso tem predomínio sôbre as outras
partes do organismo. Eis porque são tão sensíveis, excitadiços, febrís e por vezes apaixonados. Suas emoções não tão rápidas corno
nos demais temperamentos, são porém muito persistentes. Sua
sensibilidade, se não é tão viva como a dos sanguíneos, é mais delicada e mais profunda. O nervoso é inclinado ao mau humor e à
melancolia, pelo que é mui pouco ativo e fatiga-se logo com o trabalho forçado. Quando calmo, é afável, delicado, amoroso. Mas

( IHO)
( 1!)I )

-----"

Guihert - "E! Carácter tra<l. cast. da 63.a ed. fr. pág. 116. ·
Tdc~m , púg. 117.
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ria:, se são antipedagógicos com qualquer temperamento, muito mais
º, sao com o n_ervoso. As correções e ~visos sejam feitos quanto poss1~el. em particular: fere~-no demasiadamente as humilhações em
publico. Captar-lhe a simpatia pela alegria e . inspirar-lhe muita
confiança pelo amor.
.

c)

Os biliosos

São tipos fortemente emotivos, de reações profundas e apaixonadas. Chamam-se também coléricos, porque são em geral impetuosos, voluntariosos, apaixonados, duros, vingativos.
Caraterísticas: lado positivo: atividade energia constância·
'
'
lado negativo: ira, orgulho, teimosia, arrogân'cia.
Quando encolerizado, o bilioso perde o contrôle da razão,
e no seu furor é irrefletido, precipitado, violento, duro. . . Humilhado e vencido, obstina-se e, concentrado no coração o ódio mais
aceso, aguarda uma ocasião para a vingança. Aferrado as suas
idéias, vive de convicções. Severo na voz, rude nos modos, ríspido ~a.s palav~as, não tem, a não. ser por virtude adquirida, aquela
afabilidade, fu:.eza no trato, delicadeza de sentimentos do sanguíneo. Na sua secura, reserva e austeridade, parece não sentir as
tristezas ~ ~1isérias do próxi~no, deixando assim uma impressão bastante mais mgrata do que e na realidade. Seu coração não é de
pedra, como às vezes deixa transparecer. E' apenas um coração
que não sente sozinho, independente da vontade e da razão .. .
. . Ma!s uma comparação clássica de GUIBERT: "Quando os
b1hosos nao trabalham b astante para o domínio de seu temperament~ e posse de si mesmos, se parecem com as máquinas da alta tensao, lançados com grande velocidade sôbre a linha férrea com freios
pouco seguros. Desprovidos de suficiente poder· para deterem-se,
s~g.uem seu.s _instintos. E' então que os vemos apaixonados, autoritanos, amb1c10sos, audazes. Tratam os outros com tanta altaneria
que pode chegar até à crueldade. Tudo .tem que dobrar-se ant~
êles. O único direito que reconhecem é a satisfação de seus apetites e. a realização de seus desígnios. ( 192).
Mas não pensemos que êle é só defeitos: ambicioso, intransigente, egoísta, atrevido, temerário, presunçoso, arrogante ...
·
Olhemos o reverso da medalha: Esses mesmos defeitos leNados pa~a o bem, transformam-se em belíssimos predicados qu: lhe
aformoseiam a alma, grande e nobre como poucas. Alma austera.
magnânima, liberal, generosa, franca. Se não é tão afetuoso como
o sanguínio, também não é tão efeminado e pusilânime, não conhece tão fàcilmente o mêdo e o desalento. Vontade forte, impulsiva
(192)

GUIBERT -

"El Carácter" pág. 123.
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e constante e tenaz. Obstáculos, dificuldades, nada o fazem esmorecer ante o ideal que deseja realizar. E' aplicado e perseverante
e <lecidido nas resoluções, porisso em suas mãos as emprêsas mais
difíceis são geralmente coroadas de êxito feliz. E' exato cumpridor
de seus deveres e fiel aos compromissos. Pertence aos tipos motores: mui prático, age mais do que pensa.
E' impaciente e não sabe esperar por nada. Não deixa para
depois o que pode fazer agora. E' um espírito cheio de iniciativa,
presteza e prontidão. Engenhoso e realista, está sempre em ebulição, forjando planos e inventando meios. Planos reais, meios eficazes! Naturalmente, mais inclinado a mandar do que a obedecer,
a única coisa que lhe custa, como vimos, é o domínio sôbre si mesmo, sôbre suas paixões, fortes e impetuosas como êle ...
Modo de o tratar: O principal é saber enveredar para o bem
sua energia e fôrça. de vontade. Aproveitar sua iniciativa, coragem
e decisão, salvaguardando, é claro, com prudência, a própria autoridade. Mostrar-lhe de ordinário certa gravidade e seriedade .. Jamais rebaixá-lo perante os outros, antes levá-lo a reconhecer por
si mesmo que errou, induzí-lo a aceitar expontaneamente os meios
para se corrigir e aperfeiçoar. O orgulho repisado e calcado à fôrça se levanta mais orgulhoso ainda; o orgulho reconhecido volta
mais humilde. Mostrar satisfação pelos louváveis esforços e virtudes já conseguidas, e manifestar risonhas esperanças de novos louros
para o futuro.
O temperamento bilioso é um verdadeiro diamante preciosíssimo, que o educador artista deve separar do carvão de certas
imperfeições, para o levai' ao brilho de seu valor real.

d)

Os fleugmáticos

O fleugmático é o tipo da calma e da paciência. Se são fracas suas emoções, mais fracas ainda as reações. Sua sensibilidade
não é nem viva nem profunda. O fleugmático parece não ter nervos nem sangue. Tão pouco o ferem os insultos e injúrias, quão
pouco o envaidecem os mais altos encômios. Com êle nada ananjam os aduladores. Jamais sF- vangloria de coisa alguma. Inteligência geralmente clara que, se se vale de uma memória feliz, não pode contar com uma imaginação viva e fecunda . Mui refletido,
quando fala pensa no que diz. Cuida sempre mais do fundo que
da forma. Dir-se-ia que gosta mais do perfume, que da côr das
flores ...
Se há tantos sábios entre os fleugmáticos, é porque seu trabalho é fruto de contínuas meditações, é fruto maduro da paciência e da const:incia. Diflcilmente se vê esgotado de fôrças no meio
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do trabalho, porque sabe gastá-las com juízo, porque mi.o sofre daquela febre imprudente que não permite ao sanguínio raciocinalizar sua atividade. O sanguínio trabalha com ardor intermitente;
o fleugmático com calma perseverante, prudente, fecunda.
E' pois um êrro afirmar que o fleugmático não é ativo. Ouçamos ainda Guibert, o mais claro e judicioso autor que encontramos sôbre este assunto: "A atividade é a nota distinta dos fleugmáticos, mas uma atividade calma e comedida. Enquanto nos biliosos
ela avança ímp~tuosa como uma torrente, tão capaz de causar estrago, coino de produzir trabalho, se desliza no fleugmático majestosa como um rio tranquilo realizando grandes efeitos, sem causar nenhum dano. O poder de conter-se ou o freio da vontade nos
biliosos é com frequência insuficiente: no fleugmático, ao conh·ário, o freio tem demasiado império. Daí é que o fleugmático é prudente, sensato, refletido, é que age com segurança, é que chega
a seus fins sem violências, porque aparta os obstáculos em lugar de
os quebrar.
Mas porisso também perde as boas ocasiões, porque tarda
pôr-se em marcha; realiza menos, porque avança com muita lentidão e emprega na obra energias demasiadamente débeis.
"A êle como também aos biliosos diríamos com muito acêrto:
"Sede senhores de vós mesmos!" De modo diverso, porém, pois
que enquanto para o bilioso o domínio de si consiste em conter-se
ç moderar-se, para o fleugniático consiste em excitar-se e em empregar suas fôrças adormecidas.
"Se a virtude se reduzisse simplesmente à repressão das paixões violentas, diríamos que é muito mais fácil para os fleugmáticos. Mas como a virtude é para todos o cumprimento exato do
dever moral, oferece para o fleugmático tantas dificuldades como
para os demais.
"O dever diz ao bilioso: "Detem-te e abstem-te!" Aos fleugmáticos: "Desperta, humilha-te e trabalha!"'
Para ambas as partes a tara é nobre e rude. ( 193).
Modo de o tratar: Exigir pouca coisa dêle, mas esse pouoo
com tôda a energia e segurança. Comodista e indifente como é,
precisa de ânimo e estímulo para que sua quietude, sossêgo e silêncio não degenerem em preguiça, indolência e ociosidade. Despertá-lo de vez em quando dessa espécie de sonolência, desse letargo, para qual sempre o convida a natureza. De natural fechado e apático, e meio céptico até, é preciso escogitar meios baseados
em valores reais para induzí-lo a manifestar ao guia suas necessidades. Usar com êle de certa energia dosada pelo amor. Jamais
Op. cit. pág. 128.
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haverá quem seja puramente fleugmático, sem coração nem sentimento, porísso jamais feri-lo com o menosprêzo.

Talvez ao terminar estas pagmas tenha o nosso ardoroso leitor experimentado uma decepção que destrói de vez tôda a sua
esperança de classificar seus alunozínhos. Nenhum aluno se acha
fielmente descrito, como êle de certo esperava. Não há em nenhum
dos quatro quadros o retrato vivo de ninguém ...
Tem que ser mesmo assim! Todos os homens são bem cliferentes , mais diferentes na alma do que nas próprias fisionomias!
Os tipos que aqui esboçamos servem apenas para guiar o catequista na sua observação. Não há tipos exclusivamente sanguínios ou
bHiosos, etc... Temperamento que1; dizer mistura. Não obstante
um será sempre o temperamento predominante, deste ou daquele
indivíduo, tenha embora combinações de dois, três e quatro tipos.
Se é difícil dizer ele pronto o temperamento dos adultos, muito mais difícil ainda o dos adolecentes e das crianças.
Se quiséssemos assentar cada criança no seu quadro, estaríamos como que fazendo uma classificação de pinturas, de desenhos, de télas. Mas entre a pintura e a vida há uma grande diferença, diz Guíbert, os traços de uma pintura morta são fixos, os
de uma pessôa são variáveis: assim o fleugmátíco nas primeiras
horas do dia pode tornar-se bilioso no entusiasmo febril das ocupações: presa hoje das angústias do nervoso, talvez tenha amanhã a
animação e boa disposição .do sanguínio."
.
Não deixam de influir nas manifestações do temperamento
as diferenças de idade, sexo e. tempo, saude, constituição física ,
etc. ( 194 ) .
\
Na meninice e adolecência se manifestam mais frequentemente acentuadas as qua1ídades psíquicas do :cm~1crnmento sanguí~
neo: curiosidade, fantasia. vaidade, alegria, vivacidade, volubilid~d~:'.
E' que a infância e a adolecêncía não podem de certa maneira deixar
de participar da grande atividade do corpo. . . São como a flôr
que abre as pétalas de uma manhã para outra ...
Na adolecência; porém, já aparecem mais claras e nítidas
as diferenças do temperamento predominante, e também mais nítidas se manifestam as diferenciações psíquicas provenientes da diversidade do sexo.
.
Assim as meninas, de constituição mais tenra e delicada, são
mais afetuosas, sensíveis, melindrosas, mais amorosas, mais inclinadas à modéstia e à decência, mais piedosas, porém corrompem-se
( 194)

Jlonnay "L'Art de la direction" 15.a ed. pág. 149.
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mais f àcilmente, pois são de menos vigor de inteligência e de pouca fôrça de vontade.
Uma vez descoberto o tempei:amento, não pense o catequista encontrar tôd<ts as qualidades positivas e negativas dêle. Se isto
não se dá com os ·adultos, muitíssimo menos com as crianças, cujo
caráter é um complexo das mais diversas qualidades boas e más,
com fr equência incoerentes e desequilibradas.
. . Apezar da humana fragilidade, não faltará jamais a graça
d1vma para alguém se desfazer das más qualidades e adquirir as
boas.
Conhecendo as notas predominantes de cada temperamento, poderá o catequista dosar mais fàcilmente o modo de tratar a
cada aluno ,em particular: usando de mais energia com o fleugmático, de mais calma com o sanguínio, de mais deferência com o bilioso, de mais alegria com o nervoso ...
Riso para um, sizo para outro, caridade e amor para com
todos.
Pelo conhecimento de seus meninos poderá o catequista tirar uma resultante do valor moral de seus atos, de suas virtudes,
de seus méritos.
Não deixa isso de ter sua importância na educação. Assim,
a quietude e seriedade próprias de um melancólico, são eximias
virtudes no sanguínio, que só com fôrça de vontade consegue manter-se atento e sossegado nas aulas; de outro lado a atividade e energia naturais áo bilioso, são exímias virtudes no nervoso. A êste,
porém, não custam como àquele ser docil, humilde, submisso . . .
Qual o melhor dos temperamentos?
O autor dessas linhas não ousa responder ao que até hoje
não ousaram os mais abalisados psicólogos. A história nos apresenta em todos os quatro temperamentos homens não só célebres,
mas de caráter verdadeiramente são, almas nobres e santas, como
em todos êles figuras que envergonham sua posteridade ...
Uma coisa temos de bem positivo e claro: cada temperamento está teleologicamente feito por Deus para tal e tal indivíduo.
Todo êle tem qualidades positivas e negativas, como uma medalha
de duas faces: uma preta e outra branca. Todo o temperamento
é susceptível de educação. Portanto não se deve destruir, mas
formar.
. "Se nos fôra possível, escreve Guibert, aspirar às qua lidade~
do mais üwejável dos caracteres, faríamos um empréstimo a cada
um dos quatro tipos: do sanguínio tomaríamos o bom humor e a
vivacidade; do nervoso a profundeza e delicadeza; do bilioso a t< ~
nacidade e atividade inesgotávd : do fl en~mático , enfim, o domínin
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de si mesmo, a prudência e o espírito de perseverança. ( 195). Eis
o ideal!
3.

O caráter

A caracterologia que nos últimos tempos já vem deixando
a psicologia, para se tornar uma ciência à parte, dá matéria para
longos estudos e não poucas discussões. Sem fazer muito alarde
·de erudição, poucas palavras ainda.
Que entendemos por caráter?
E' a marca moral do homem, é o que êle vale perante Deus,
perante os semelhantes e perante si mesmo. O caráter não está
nem no coração, nem na inteligência, mas reside na vontade. Tal
é o homem qual a sua constituição moral; tal seu caráter quais
as tendências que o dominam, que determinam seu constante modo
de agir. Será mau se vencem as más tendências, será bom se predominam as boas.
Quando falarmos doravante em caráter entendemos logo o
bom caráter, sinônimo de energia moral, de vontade firme e resoluta. "Considerai o homem desprovido de fôrça de vontade, escreve Guibert. Não vos parece que êle não tem caráter? Não marca nada do que toca; não deixa nenhuma impressão nos homens,
nem nas coisas: passa como a agua clara sôbre o metal sem deixar
nêle sinal algum, em nada se assemelha ao buril que lavra o bronze, nem ao arado. que abre o sulco na terra. Será reputado por
uma unidade entre os homens; não terá produzido nada para a humanidade. Em seu interior é mole e fraco, sem rasgos definidos,
numa palavra é sem constância: eis porque se submete a todas as
circunstân'cias e jamais lhe impõe a própria forma.
Considerai, outrossim, o homem dotado de energia moral, o
homem de vontade. Não vos dá a impressão de que êle tem caráter? Exerce ação em tudo o que toca; deixa nos homens e nas
instituições a nota vigorosa de sua pessôa. Sua palavra interessa
e se grava, é como a expressão de um pensamento definido e de
uma resolução precisa: vê claramente seu fim e empreende a marcha com decisão; prosegue seu caminho com perseverança; nenhum
obstáculo o detem, porque sabe que tôda e qualquer barreira cairá
diante de sua vontade paciente e resoluta. E êste podei: de querer vem
a ser o caráter. Na prática é êle o todo do homem!" ( 196). Caráter
é, pois, a manifestação da individualidade. ( 197) .
E é êste o ideal que poucos realizam.
(195)
(196)
(197)

"El Carácter" Guibert pág. 128.
Guibert - "El Carácter" pág. 19.
Marden - "Educação do Caráter" pág. 41.
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Tão diversos e complexos quanto os tempernmentos são os
caractéres. Eis porque, os homens são tão diferentes uns dos outros, eis porque, depois de longos estudos e intérminas experiências.
exclamam os homens de ciência: "há tantos caractéres quantos homens!" Não obstante essa diferença de tonalidades, podemos descobrir em cada indivíduo uma nota predominante, que é como a
mãe de suas tendências. E de posse dela podemos proporcionar-lhe
os meios adequados para sua formação. E ' quanto basta para o
formador das almas.
' Todo o homem ten1 'e m si algo de anjo e algo de demônio.
ou como diz Lacordaire, a raiz de u.m santo como a raiz de um
malvado. Mas não há natureza tão boa e p erfeita que não possa
se desvirtuar e corromper, como também não há caráter tão mau
e estragado que não se possa aperfeiçoar e formar. Aguardamos
para breve o ensejo de apresentar ao catequista os meios práticos
de efetuar essa fo11:nação do coração e da vontade. Meios reais,
porque a educação não é uma coisa impraticável, pois bem fundo
n'alma estão as fôrças espirituais capazes de dominar as t endências
menos nobres da natureza decaída.
"Ainda que as circunstâncias _influam muito em nosso caráter, escreve Marden, citando Stuart Mill, a vontade pode modificálas em nosso favor." ( 198).
Quanto à importância decisiva dessa formação, já não p1'ecisamos dizer palavra. Passamos pois em silêncio o que nosso leitor pode lêr fàcilmente nas entrelinhas. . . Escusado seria lernbmrlhe que o homem pelo exterior nada vale, que sua vida tem que
vir de dentro d'alma, das convicções que normalizam todo o seu
procedimento perante os outros e pe1'ante si mesmo. Inútil seria
repetir-lhe que o homem sem caráter não vence na vida, por mais
belos talentos que possua, por mais ricos predicados de que seja
dotado. Não realiza nada nem para o tempo, nem para a eternidade; leva uma existência infecunda como a daquela figueira estéril que o divino Mesti'e amaldiçoou. ( 199).
"Se a vida, escreve um outro, é urna torrente de ativas en ergias, é o caráter que cava o leito por onde corre o rio. Se a vida
é uma emprêsa - e emprêsa suprema é a salvação eterna - o
caráter é a potência que se apodera de seus recursos e os aplica
ao trabalho."
Catequistas, empenhai-vos em formar bem o caráter e o coração dessas crianças que Deus se dignou entregar em vossas mãos.
Formai-lhes uma vontade bem intencionada e forte, uma conciência reta, um coração bondoso e leal. São estas as virtudes pri(198)

(199)

Marden - "Formação do Caráter" pág. 39.
Mateus - 21,19 e 3,10.
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monliais que se impõem a tôdas as idades e dentro delas, a tôdas as condições, a todos os temperamentos.
Finalizamos aqui o importapte capítulo sôbre a psicologia infantil. Com a pálida idéia que traçamos, talvez atá' sem
aquela clareza meridiana que desejávamos, longe estamos de ~aver
abordado em tôda a sua vastidão o tema tão complexo da psicologia infantil. As lacunas que aqui deixamos abertas pode-las-ão
preencher os mais interessados na leitura de outras obras que se
ocupem exclusivamente do assunto. ( 200).
L. Klages - "La sciense du caractere" trad. fr. de G. Thibon.
P. Gillet - "L' Education du Caractere" .
La Bruyere - "Os caractércs do homem ".
G. Guibert - "El carácter" trad. cast. de B. Zainz E . P.
H. Geenen - "Temperamento e carácter".
Fouillere - "Tempérament et caractere, selon les individus les sexes
et les races".
Paulhan - "Les ooracteres".
Mardcn - "Formação do Caráter" trad. por de A. V. Machado.
P. Gillet - "L'Education du caractere."
H. Pradel - "Pour leur beau Métier D'Homme".
Pousard - "L'Enfant d' Aujourd'hoi".
G. Viana - "Psicologia da criança".

(200)

II. Pradel -

"Comment former des homeps".
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COMPLEXOS INFANTIS

A criança e a sugestão

A fôrça de sugestão "não age diretamente sôbre a vontade.
mas por meio da imaginação e do apetite sensitivo. Propõe nm
objeto ao indivíduo, convidando-o à ação ... A alosugestão ou si~1plesmente a sugestão é yroduzida por palavras, ge_:tos, ou 9ua:squer ademanes de pessoa estranha. A a:utosugestao e exc1taçao
produzida só e únicamente por influência do próprio indivíduo,
consciente ou inconscientemente. A sugestionabilidade é a aptidão
de ser influi do por sugestão, sem opôr resistência." ( 201).
"Há quem pense, continúa, o Cardeal Mercie:f, que a sugestionabilidade é própria dos neurópatas, e está na razão inversa do
poder de inteligência. Isto é errôneo, diz Berillon, pois, as crianças
imbecís e idiotas resistem melhor a uma sugestão do que as robustas e sãs, cu jos antecedentes hereditários nada oferecem de desfavorável. ( 202). As experiências de Binet confirmam a observação.
"A vivacidade de imaginação, de uma parte; a ausência de
reflexão, de outra, são as duas condições mais favoráveis para a
sugestão. Os meninos de pouca idade, contanto que se achem em
estado de compreender a sugestão, são os mais sugestionáveis. Os
caracteres mais reflexivos são os mais refratário s às sugestões dn
próximo." ( 203).
·
Fica, portanto, desde já esclarecido que sugestionabilidade
não é doença nem defeito, nem fraqueza, nem tara, pois as crianças
mais sugestionáveis são justamente as normais, naturalmente mais
fortes de imaginação e fantasia que de reflexão e raciocm10.
Olhando a questão sob o prisma educacional, todo o cuidado do educador deve sei' usar sem abusar da sugestionabilidade
infantil. A criança dá crédito às maiores irrealidades e se convence com facilidade daquilo que ouve frequentemente, dando origem
às vezes a perniciosos complexos formados em sua psique pela contínua sugestão dos adultos.
"Os defeitos psíquicos, as anomalias de muitas crianças são
porísso mesmo, adverte Mario Viana, de pais ignorantes e de e~u
cadores imprevídentes, como acentua Pauchet: Temos conhe~1do
pedagogos desastrados que diziam, na frente de qu~1quer c!1ança: Esta criança não é inteligente, é estouvada, preguiçosa, mwpe,
surda. . . Estes pedagogos desempenharam um papel nefasto no

()

(203)

Cardeal Mercíer - "Psicologia" pág. 491; Florida 251 , Buenos Aires.
Berillon - "El hipnotismo y la ortopedia mental" , citado por Binrt
op. cit. pág. 17.
Cardeal Mercier - Idem , pág. 492.
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d1·:;c11volvimento dos alunos. Se pelo contrári.o, tivessem declarado
e.stes alunos. preguiçosos ou estouvados, que eram corajosos ou
aplicados, se tivessem reeducado, nêles, o ouvido, a vista, etc. teriam trans.formado estes seres deficientes. Se estes pedagogos tivessem salientado, nas devidas oportunidades, o mínimo ato de boa
nmtade da criança, se úvessem, pela psicanálise e pela frenologia,
toc~do, com o d~do na qualidade que a criança deveria adquirir,
tenam desenvo]v1do os pontos fracos do aluno, e este teria tnullfado na vida, em vez de falhar estrondosamente. Dizer a um educando fll~e é ~oltrão, que é. tímido, preguiçoso ou estúpido, cquiva.le ~ ~nar, nele, ~stes cl_efe1~os que apenas existem em estado embnona:~º· O que e preciso, ~ falar na qualidade contrária." ( 204).
Certos estados ·neuroticos de algumas crianças, são a resulLur~e de sugestües apavoradoras ou de arn eaeas estúpidas norque
brutalizar as crianças é provocar, nelas, a a1~tosugestão cfe 'mrldo,
;;i.

que, p~r _seu, lado,, desperta sentimento de ódio." (205).

. ,.
Nao e poss1vel conservar uma criança norrna·l, sugerindo-lhe
ideias de anormalidade e de doença: é evocando o sentimento bom

que se prepara a sua realização, e que, sirnultaneamente, se convida o mau a ceder-lhe lugar." ( 206).
"A sugestão é, pois, um dos grandes elementos conformadoff S d? psiquismo infa~til. , A criança é profundamente sugestionável
~ cle1xa;se arrastar na~ so pela sugestão do exemplo, mas ainda,
e tambem, pela sugestao da palavra, da afirmação repetida muitas:·e~~s .por .aqueles q?e com el~ conv!ve~n. Essa sugestão terá in..
fluencrn chversa conforme as circunstancias. A malícia, a teimosia
o vício são, em muitos casos, fruto de sugestões' maldosas de ca:
m.aradas perversos; as crises morais, a preguiça, a apatia, são tam!?e~n, em rnu1:1erosas circunstâncias, a resultante de sugestões infelizes ou nocivas, de educadores imprevidentes ou familia1'es ianorant.es. Seria injustiça atribuir ao psiquismo infantil ou à herfnça
aqmlo que provém do exterior. E ' necessário ser cauto, nestes pwblemas delicados de Psicologia.
"Por isto que se acaba de expôr, convém recordai' os seguintes conceitos de Guyau: "Tudo quanto se disser a uma criança em
voz alta, acêrca do s~u estado mei;tal, ,desempenh~ desde logo, o
P}:.pel, de uma sugestao: Este menino e mau. . . E preguiçoso . ..
Nao e capaz de fazer isto ou aquilo. . . Quantos vícios desenvolvemos, assim, não por fatalidade hereditária, mas por educação
(204)

(201)
(202)

(;ATE<)UlSTA

(20.'í)
(10(1)

D,r. Victor Pattchet - "Le Chemin du Bonheur", op. cit. apud Viana
pag. 58.
E. Coné - "La Maitrise de soi meme par l'autosucrcstion consciente"
op. cit. apud Viana - pág. 58.
b
ln Léou: et Fr?déric Saisset - "L'education par la Sugestion" op. cit.
aprnl Viana pag;. 58.
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defeituosa. Por esta mesma razão, quando uma criança pratica
qualquer ato repreensível, deve haver o cuidado de, ao corrigí-la
não interpretar esse ato no pior sentido. Em geral, a criança é demasiado inconsciente, para exteriorizar uma intenção calculadamente perversa; atribuindo-lhe uma deliberação, uma intenção preconcebida e uma resolução viril, não somente há perigo de errar como
o de despertar esses defeitos: supôr o vício é, muitas vezes produzi-lo." ( 207).
2.

o

MAR()UES

A criança e o mêdo

Há autores que se estendem longamente sôbre este assunto.
Vamos frisar apenas o que interessa mais de perto ao educador.
O mêdo na criança é coisa muito natural e muito espontânea, por ser ela mais fraca, mais sensível, mais ignorante, mais excitável que o adulto. A própria imaginação infantil, fortemente
sugestionável, petermina uma predisposição para o mêdo, instin·o que, se não aparece de início, é por se achar em estado latente,
acordando logo aos primeiroé: choques afetivos.
E "não admira, escreve Mario Viana, que certas crianças
manifestem variados mêdos, tanto mais que é certo que os pais,
criados e parentes têm o péssimo costume de imporem respeito às
aludidas crianç~as, ameaçando-as com visões terríficas de monstros,
de canibais, de papões, etc. Ora, na verdade, todas as coisas que

se lhes disserem, de assustador e de horrív~, serão outros tantos
espinhos que o educa-dor lhes deixa enterrados na carne, e que os
ferirão durante a vida inteira." ( 208).
"O mêdo é uma arma de dois gumes, é como os venenos,
que, usados em doses homeopáticas, curam e em doses maiores matam. Gustavo Le Bon afirma que é o mêdo, e nunca a razão, que

pode limitar os maus instintos infantís, acrescentando que aquele
que não sabe fazer-se temer, não saberá fazer-se obedecer.'' ( 209),
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"A ameaça é um processo educativo simplista, quando tem
caráter aterrorizador.
_ " ... As pessôas ~gnorantes destes delicados problemas, jul,garao, talvez, que aquilo passa (o susto). E' um puro engano.
T~do passa realmente, mas tudo fica! Passa o terror, porque a
cnança, vem a perceber, mais tarde, que a enganavam. Mas não
passa o ~ra~matismo psíquico, que, muitas vezes, se reproduz em
son?o~ tetncos, ~ 9ue em outras ocasiões ocasiona perturbações
orgamcas perdurave1s, e de ordem fisio-psicológica. Muitas fobías
e aversões da idade adulta provém de mêdos infantís.
"Os adultos são, geralmente, muito imprudentes; contam às
crianças histórias pavorosas de duendes, de fantasmas, de lobisomens etc., e tudo isto perturba gravemente a sua serenidade e as
suas próprias funções orgânicas.
,
" ... A crian,ça_ é, geralr.nente, impressionável, e tudo quanto
:se lhe conta de trag1co, tudo isso a afeta grandemente.
"O problema é tanto mais grave, quanto é certo o ser humano se revelar de uma bipolaridade surpreendente. A criança tem
mêdo das histórias medonhas, e quer ouvir essas histórias tremebundas, que lhe causam arrepios de pavor. E' a atr~cão irresistível do abismo, do belo horrível!" ( 210).
,
. A norma é, pois, não traumatizar o espírito pelo terror, não
excitar brutalmente os nervos pela angústia, não provocar espasmos pela ameaça, para não formar na criança os terríveis complexos
de mê?o, de nervosismo, de inferioridade, de fraqueza, prejudicando assim tremendamente o progresso da criança e dificultando o
trabalho do educador.
3.

A criança e a mentira

Talvez seja um pouco forte a afirmação do citado escritor,
não obstante, até certa idade, onde é fraca a razão e escasso o raciocínin, tem aplicação esse meio disciplinar.
'\'.) essencial, porém, será não usar abusivamente ~ semelhante processo, origem de fundas perversões do caráter e de desvios do comportamento.
"O mêdo deve ser usado, junto das crianças, como fonte de
respeito e de estímulo, e não como fonte de desassossêgo e de inquietação.

A criança é habitualmente mentirosa. E' um fato provado
e que os psicólogos procuram explicar por diversas formas: falta
de , coi:1preensão, falta de vocabulário, falta de responsabilidade,
ca:e.ncia d~ senso: bem como excesso de fantasia, sobrecarga de
atividade, imperativos de sugestão, etc. etc.
"Q uase to'da a gente· e, tentacl a a acreditar nas afirma~·ões infan;ís, alegando que as crianças são inocentes, e que não têm interesse em oc~dtar a v~rdade. . . No entanto, a mentira é a regra,
e a verdade e a exceçao. ( 211). O testemunho da criança é tndo quanto há de mais falível, e só com muita prudência deveria a
justiça utilizá-lo. ( 212).

(207)
(208)

(211)

(209)

Guyau: "Education et Erédité'', op. cit. apud. Viana.
Nosso: "La peur", op. cit. apud. Viana.
Dr. G11sfatie Le Ron: "Psicologin dr L'F:dncation", op. vil. :qmd. Viana.

(210)

(212)

Mario G. Viana: "Psicologia da criança" pág. 66.
Vide Porto-Carrero: "Psicologia Judiciária".
Jn Félicien Challnye: "L'Enfant et la MoralP".
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A verdade, ao passar pela criança, pode ser substituída, exagerada ou deformada por numerosos fatores: ignorância, malícia,
invenção, sugestão, ambiência, observação, defeituosa insuficiência
ou deficiência retentiva, etc. ( 213).
"A criança explica fabulando; transforma um fato real num
verdadeiro romance, que desenvolve com a maior seriedade e também com a maior sinceridade." (214).
" ... Em geral, à volta de um núcleo verdadeiro, a criança
constrói, irresistivelmente, uma fantasia, que pode ser total ou parcial. Jacquard diz que a verdade lhe escapa, com a realidade, porque a infância é vítima da confusão entre o real e o imaginário.
"Mesmo quando começa a descrever um fato com verdade,
a partir de certo momento desvia-se dela, e cai no não verdadeiro.
Rigorosamente, nesta hipótese, a criança não mente, transforma;
é cftíma das fôrças exuberantes de sua imaginação.
"As crianças de imaginação mais fecunda ou mais fácil são,
em geral, as mais mentirosas: Dizem coisas que não existem, não
pelo desej o de memir, mas para expandir o seu temperamento fantasista. H á adultos que se preocupam com t ais mentiras e se arreceiam do futuro moral da criança. Sem exagerar-lhe as manifestações, cabe aos pais e mestres acompanhar de perto sua evolução,
para entrarem a atuar com corretivos, logo que já não sejam simples manifes ta<;ões fa ntasistas, mas o malévolo desejo de enganar." ( 215) .
Mario Viana, ele quem nos l'St amos servindo, nestas citações,
analisa as variadíssimas espécies d e m entiras infantís: mentiras por
êrro de observação, por autosugestão, pm: vergonha, por timidez;
mentiras p or desdobramento, por fôrça das circunstâncias; mentiras sugeridas, mentiras por espírito de imitação, por vaidade, por
fabn1ação, por mêdo, por cálculo; m entiras por preguiça, por maldade, p or altruísmo; mentiras por interc\sse, mentiras patológicas,
mentiras p or ostentação. ( Zl6 ) .
O educador atento saberá aproveitar as boas oportunidades
para reprimir com p1'udência a mentira maliciosa e ensinar o amor
à verdade.

(213)
(214)
(215)
(216)

E rnst Probst: " Kinder und jungendliche ais Zeugen".
Verrneylen: " Psychologie de L 'Enfant et de l' Adolescent".
Bakheuser: "Técnica da Pedagogia Moderna".
~fario G. Viana: "Psicologia da Crfan ça" pág. 73 segs.
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Tendo o catequista ideal estudado o sujeito de sua obra de
arte, vai agora lançar mãos dos instrumentos mais apropriados para talhá-la à imagem e semelhança de Deus! ...
· Esses meios disciplinares encontrá-los-á na sua própria pessôa e na pessôa de seu discípulo. Antes, porém, de entrarmos no
assunto; vejamos algumas noções gerais sôbre a disciplina, o que
fa cilitará muito a compreensão das páginas que se hão de seguir.
A disciplina que chamamos externa é a que se obtem pela
orde~ exterior, silêncio, atenção, quietude, boa disposição, sem
o que não se consegue a disciplina ·interna, isto é, o modo de o indivíduo portar-se segundo os ditames de uma conciência reta e
bem intencionada.
Pretendem alguns mal informados educadores alcançar a
ordem exterior ou interior por uma disciplina imposta à criança,
sendo que a genuína pedagogia manda o contrário: alcançar a disd plina espontânea pela ordem; ordem imposta de acôrdo com a
psique infantil, de acôrdo com sua capacidade, de acôrdo com as
múltiplas circunstâncias de lugar, idade, sexo, tempo, etc.
A criança bem disciplinada comporta-se bem, não por causa dos olhos vigilantes do mestre, nem por temor do castigo, mas
pela convicção de agir segundo o seu dever. A criança bem disciplinada saberá não só guardar silêncio nas horas de silêncio, não
só formar bem as fileiras, mas, além dessas coisas externas, saberá respeitar aos superiores, aceitar conselhos e repreensões, cumprindo os deveres mesmo na ausência do mestre.
Eis o que deve o catequista ideal alcançar de seus alunozinhos de catecismo. Que saibam usar sua liberdade e contrariar
certos gostinhos particulares, para que possam também resistí-los,
quando mais tarde se transformarem em verdadeiras paixões ...
A disciplina, portanto, é - conditio sine qua non para a
t'ducaçào da infância, adolescência e juventude.

Uma aula indisciplinada
..
Eram 40 crianças. Que digo? Eram 40 gralhas a grasnar
nu m borborinho de cochichos, risotas, tapinhas, caretas, b eliscões
e tudo o mais que pode indisciplinar uma aula e matar uma professora ...
A pobre catequista, impassível, inalterável, não se inquieta-
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va com a desordem, e continuava na sua longa e enfadonha expli-·
cação. . . E assim começou a aula; assim como começou a aula. assilq ·
1
continuou e assim acabou . . .
E eu perguntei à professora, que logo reparei ser pessôa ele
muito bóa vontade: - Os seus meninos fazem sempre assim?.! .
- Padre, V Rvma.. não imagina que raça i!e moleqúinhos!. . .
'' •f:
- Não experimentou nenhum meio de correção?
- Esforcei-me quanto podia: conselhos, castigos, régua, não
dão conta dessa gentinha. Cheguei a ficar rouca. Bate-se, gritá-se.
mas qual! Depois de um minuto está outra vez o barulho feito! ...
- E a senhora não se cansa?
-- Padre, já cansei tanto que acabei por me acostumar. Agora, graças a Deus, já estou habituada com êste gmpinho de foliões. . . São como os papagaios: só querem é matraquear ...
- E tudo isso não a deixa nervosa? ...
- Felizmente aprendi a ter paciência e a carregar de boamente a minha cruz . ..
Pobre professora 1 St- ela soubesse um pouquinho daquilo
que tanto falta aos no~sos catequistas, sua aula seria outra coisa.
Mas ela acha que tem paciêncía ...
Santa paciência! Paciência que não é virtude, paciência que
não é zêlo, paciência que um autor chama de paciência mussulma·
na, de paciência-fraqueza, paciência-indolência!
São palavras ené1'gicas e, ao meu ver, duras de mais para se
lançar em face de nossas tão bem intencionadas professoras. ·. . Não
queremos ser ríspidos, pois causa-nos pena ver seus esforços balda~
dos, não por falta de boa vontade, mas por falta de alguém que
lhes mostre meios práticos de lidar com as crianças.

Catequista, seus pulmões não são de Hércules, nem seus
nervos de feiro , nem seu sangue de água de Colônia ...
Se quiser ter boa disposição e colher muitos frutos de sua
sublime e elevada tarefa, não poderá estar todo o santo dia a gritar e a ralhar em vão com seus alunos,. não poderá aguentar essa
atmosfera de indisciplina e desordem. Enquanto não reinarem o
silêncio, a quietude, a ordem, baldado será todo o seu trabalho.
Será malhar em ferro frio. Que coisa poderão aprender seus meninos se não a escutam? Que interêsse hão de tomar se levam a
doutrina entre risos e chacotas?
E' preciso fazer reinar a disciplina!
Mas como?
Fazendo hom uso dos meios disciplinares!
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Da parte do educador

a)
b)
e)
d)
e)

f)

Ora.ção

Amor
Alegria
Exemplo
Vigilância
Aut:oridade
Necessidade da autoridade
Segrêdo da antoridade
Meios ile a adquirir
i\!leios de a ('Onservar
Jl.foios de a fortificar
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Da parte do educando

a)
b)
e)

d)

e)

Senso 1'1oral e religioso
Sentimento de responsabilidade
Conhecimento de si m esmo
Domínio de si mesmo
Confimzça em si mes1no
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Tenha presente o catequista que êsses meios não poderàu
ser aplicados indistintamente a qualquer aluno, em qualquer circunstância! O que conduz à realização do fim não são os meios
em si, mas o bom emprêgo dêles. Nem todos reagem da mesma
maneira sob a influência de um mesmo estímulo. Para não errar
na aplicação dos meios disciplinares, aprenda o mestre a conhecer
a psique infantil.
No presente capítulo não nos referimos aos meios educativos especiais, isto é, à formação de cada faculdade por si, falamos
dos meios gera.is e de alguns subsídios que apenas enumeramos,
deixando para estudá-los em outro capítulo, onde serão melhormente apreciados.
Considúando parte essencial da educação o ascendente do
mestre sôbre o discípulo, tanto na disciplina externa, corno na interna, passemos a considerá-la soh este dúplice aspecto. Da park
do catequista os meios que influem mais diretamente na disciplina são: a oração, o amor, a degria, o exemplo, a autoridade e a
vigilância.
Veremos brevemente a fôrça educativa clêstes meios pois
que já os estudamos como predicados do "Catequista Ideal!"

b)

1 D .E
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O amor

Sem o amor nada se faz. O amor vai direito ao coração.
Um amor sincero, são e santo, que ame a todos e cada um dos
educandos, adaptado e proporcionado, é ?laro_, com ~uito c~té~io,
ao temperamento e à idade dos alunos e as drversas c1rcunstancrn.s.
Particularmente os pequeninos não se educam sem amor e
carinho. Não há outro meio de lhes ganhar o coração e a vontade.
.
l\·1uita parcimônia, porém, com as manifestações de afeto.
Prudente reserva com os mais creseidos, máxime se leviamos ...
Nada de predileções. Serão todas elas mal interpretadas. A ingenuidade infantil não vai muito longe ...
E' no amor sobrenatural, livre de afeições naturais, que reside a paciência, a bondade, a mans~dão, a mod~stia, virtudes e~i
nentemente educativas, em que se firma a autondade do cateqmsta e a confiança dos catequizandos.

A oração
c)

Se nos lembramos da grande predileção de Jesus pelas eria11ças, tantas vezes manifesta nas páginas do Evangelho, podemos imaginar qual não seja a eficácia da oração de um mestre que pe<lta Deus pelos seus pequeninos. Com que solicitude não atenderá
o Senhor às preces de um catequista, quando êle, lembrado de que
nada pode sem Deus ( 217), e tudo alcança no que o conforta .
( 218) , invoca suas luzes, implora suas bênçãos e graças, para a
eficácia de seus trabalhos na formação daquelas alminhas puras e
inocentes, postas ao seu cuidado! O catequista que procura modelar seu procedimento pelo do divino Mestre, verá logo qual a
importância que dava o Filho de Deus à oração. Antes de come çar sua vida pública e suas pregações, retira-se para o desérto, afim
de jejuar e rezaL Antes de oferecer seu corpo aos tormentos da
paixão retira-se ao Hôrto das Oliveiras para buscar o auxílio da
oração.
(217)
(218)

A T 1·: l) li .1 S T A

''Todo 0 apostolado exige três coisas,_ d~z São Bernardo: ,,.ª
palavra, o exemplo e a oração. Mas, a :111,ai~ unportante das tres
é a oração, porque obtem a graça e a eftcacia para a palavra e o
exemplo."
.
.
Vale muito perante Deus a oração do mestre pelos seus discípulos. A solicitude maten:a do educa~or. deveria ,ser com? ª, ~e
São Paulo: trazer no coraçao os <ileus hlhmhos, ate que neles se
forme Cristo.

MEIOS DISCIPLINARES INTERNOS

Da parte do catequista

a)

C

E' fora de tô<la a dúvida que a alegria t<'m grande influência na formação da criança. A jovialidade predispõe o ânimo da
criança para aceitar de boamente tudo o que vem do mes~re.
São Felipe Neri e S. João Bosco, que sempre repetiam a~s
seus meninos: Servite Domino ín laetítia, nos dão um exemplo fnsante de que a alegiia é um laço de ouro que une à autoridade
o amor e a confiança.
, .
E' na alegria que se manifesta a beleza e ~ exu~erancia
criança. E o catequista há de fomentar esse espmto, ~mmando ele
mesmo os meninos, brincando e rindo com êles; mais ou menos
assim como Jesus entre as. crianças.
1

d)

4 -

?ª

O Exemplo

E' um dos primeiros e mais poderosos meios educativos, visto 0 natural instinto de imitação da criança, que se espelha no que
tem diante de si. Sua fantasia é como um ·disco. onde se gravam

Toão, 15-5.

Filipenses -

A Alegria
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"Problema da família na SO('iedade contemporânea".
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"A autoridade é a m1xiliar de Deus para o bem".
Roin. XIII-4.

O catequista sem autoridade, ou trata de adquiri-la ou en~ão pode desistir de tôda e qualquer disc~plin~. "~altando ~ auto-ridade e o respeito, escreve Dupanloup, nao ha mais educaçao possível . . . " Saber usar b em da autoridade é uma arte que procuraremos desvendar desde já.
Necessidade: Há quem, exagerando os princípios da auto-educação, se torne individualista, julgando prescindir da edncaç·ão
pela autoridade. E' um êrro, porql~e. ''a au~ori?ade t'. umn coisa
grande e santa, perante a qual o esp1nto se mclma sem que o coração se humilhe". ( GUIZOT).
A criança entregue a si mesma fará o c:i.ue lhe agradar, ~e
guirá o capricho do gôsto, ir~ sempre n_o ~ent:-do do m~nor esforço. (220). E' natural. A criança por si so nao sabe trilhar ~ caminho do dever, não sabe regular seus hábitos, não sabe donnna~·
se. Necessita de um mestre que a conduza pela mão e que este1a
sempre v!gilante para ~j~dá-la em qua!quei' dificuldade., .Nada
disso porem se consegmra sem a autori.d:ide paterna,. energica, e
amorosa que inspira respeito, amor, docilidade e confiança .
A obediência é a pedra basilar da formação,_ mas de n~da
valerá se não fôr espontânea. Como, formar o co~aç~o e .º carater
sem 0 am-0r à ordem, à veracidade, a franqueza, a smcendade, ao
sacrifício?

Vigilância

Could -

183-

Autoridade e respeito
-

O catequista deve estar sempre presente. Presente no horano pela pontualidade. Presente na aula pela comunicação com
o seu auditório. Presente na explicação da . matéria pela clareza,
unidade e progressão -de sua doutrina. Presente nos recreios pela
mútua cooperação nos brinquedos. Presente sobretudo no momento de qu alquer indisciplina.
(219)

IDEAL

Sua presença é uma advertê~cia contí~u~. E ' u'.11 fator importante de disciplina preventiva nao_ ~ara elnn~nar a hberdad~ da
criança, absolutamente, mas para ensma-la a gmar-se pelo cammho
da ordem.
Essa vigilância, porém, tem ~ue s~r natur~l e __não, assumir
caráter de policiamento. O cateqmsta e um pai. N ao e guarda
civil não é chefe de trânsito, não é polícia especial. Não tolhe o
caminho. Ilumina apenas. Não corta a vontade. Dirige os atos.
Seus olhos atentos estão sempre vigilantes, não como quem
espia as crianças, ~orno quem procura pegá-las e~ falta; mas como quem vela sohcitamente por todas elas. Assim mais ou meaos como a choca faz com os seus pintinhos ...
Esta será uma vigilância educativa e eficaz, que torna o
mestre mais respeitado e menos temido.

para sempre as impressões que sugestionam sua alminha terna o
sensível. Mais tarde há de reproduzir tudo perfeitamente, tanto
o bem, se nelas inspirou o mestre o . exemplo das virtudes, como o
mal, se nelas distilou o veneno mortífero e contagioso dos vícim.
O bem deve ficar gravado na memória das crianças. Eis porque tanto insistimos em que aprenda a viver a doutrina. Mas ·como
se consegue isto? Vivendo-a diante dela!
"Educar uma criança não é apenas proibir-lhe ou o_..tenarlhe certas coisas; é sobretu do viver diante dela uma vida que a
solicite a viver melhor; é manter diante de seus olhos a imagem
viva ele uma perfeição que a seduza, que a atraia, que ele certo modo a arranque de seus egoísmos, e que a leve, seni. que ela dê por
isso, às alturas onde se desenvolve uma atmosfera de límpida e
tranquila serenidade.
"Cultivai em vós mesmos uma alma bela e nobre, ornada das
virtudes que desejais ver desabrochadas na alma da criança, uma
alma feita ele pureza, de probidade, de lealdade absoluta, de conciência e amor a,o traballto, de fidelidade ao devei', de tema e profunda caridade, de piedade sincera e viril, uma alma completamente cheia de grandes pensamentos, de generosos desejos, de sentimentos delicados. Abri depois essa alma ao olhar da criança;
deixai-a viver naturalmente diante dela; e vereis a alma da crian~·a sub jugada sem que disso tenha consciência; fasc:i nada de algum
medo por essa beleza entrevista, passa da admiração esnontânea :J.
imitação instintiva; e, pouco a pouco, como que por \nimetismo
espiritual e moral, esforça-se por pensar, sentir convosco; vê-la-eis
1Jm1co a pouco aureolar-se, se assim me posso expr'imir, de um reflexo \·ivo elas virtudes, que vê resplandecer em vós; vê-la-eis realizar insensivelmente todas as virtualidades de que era rica sem o
saber, até o nível do ideal que em vós a seduziu pela primeira vez.
E assim, ao mesmo tempo tereis feito a educação dessa alma,
porque a tereis ajudado a tirar de si mesma todas as riquezas mal
pressentidas, p ara as valorizar plenamente; em uma palavra: têla-eis educado no sentido mais nobre da expressão." ( 219).
e)
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Segrêdo da autoridade
Tolhe todo o respeito e espontaneidade uma autoridade despótica e coercitiva, à qual corresponde uma obediência fingida que,
em lugar d.e educar, embrutece, pois não ensina o aluno a coorden~r suas. tendências, a vencer o ímpeto das paixões, a praticar as
virtudes ocultas, pedra fundamental da auto-educação.
A a;ttorida~e não é fe~ta para mutilar a personalidade, mas
para forma-la. E neste sentido que falam os pedagogistas, quando dizem que o mestre deve respeitar a criança. Fazer uso da
aut?ridade em proveito do educando, como o jardineiro, que poda
as arvores, para dar-lhes vida e vigor.
A autoridade há de valer t~mbém para manter o silêncio,
a ordem, a atenção, pois do contrário, diz Henri Martin, o catequista será a voz do que clama, não no deserto mas na tempestade." ( 221).
'
Acontece em certos lugares que, findas as oraçõe~ lll1c1ais,
começa logo o zumzurn da criançada. Esteve por 3 ou 4 minutos
em oração e já quer levantar vôo, como um bando de pardais barulhentos. Que fazer? Não dar tempo para cochichar. Refrear
logo as línguinhas, prendendo logo, logo a atenção, olhos, bôcas,
ouvidos e tudo, por meio de algum "truc pedagógico". Há mil ma~eiras de arranjar estas saídas psicológicas. Em nossas observações
tive:nos. todos ocasiã? de apreciar boas saídas em alguns catequist~s. Eis uma: As cnanças estavam irrequietas, impossíveis, "Atençao! Atenção, meus meninos. Não ouvistes nada? Vou contar como. foi ...
Não houve quem piasse mais. Todos os olhos se concentraram ~um só ponto: Pendia?1 todos dos lábios do catequista, porque eles eram cunosos e ah havia uma novidade. . . Uma história bonita!
Quando, porém, por qualquer motivo, o truc não surtir o
efeito desejado, virá a autoridade, imperando a ordem e o silêncio,
com a devida prudência,

Meios de a ad,quírir
Uma pergunta ainda poderia surgir talvez a um novél catequista, que já teve, quem sabe, ocasião de sofrer um fracasso
pedagógico . . : "E, quai;ido se vai pela primeira vez a um lugar,
onde a rapaziada e perigosa? . . . Como adquirir a necessária autoridade? Ou ao menos não perder de vez a que se julga ter? ... "
A pergunta não é sem fundamento, pois há, sem dúvida, lu-

gares em que a nossa criançada é mais bugre que os' próprios Chavantes.
Em tal caso, o catequista deve tratar de ganhar logo os primeiros combates. . . Das primeiras impressões que êle tiver deixado depen,de, em grande parte, o futuro do seu apostolado. Corte
magistralmente os primeiros abusos, as primeiras tentativas de desordem.
Assim a impressão dos meninos será: com o catequista não
se faz tudo o que se quer! . . . Êle é bonzinho, mas, quando manda,
a gente tem que obedecer logo ...
Verá então que o mal existente não cresce mais, e pouco a
pouco, desaparecerá sob a ação educativa do catequista, Em breve o matagal que êle encontrou estará transformado em formoso
jardim.
Caso inteiramente oposto se daria, se os desordeiros e indisciplinados tomassem conta do catequista, impotente contra os que
já cantaram as primeiras vitórias ...
Meios de adquirir a autoridade são todas as qualidades naturais ou sobrenatur~is que revestem o catequista e fazem com que
êle se imponha no ânimo de seus discípulos. A calma, o afeto, o
tato psicológico, são coeficientes da autoridade, e já estudados no
capítulo em que falamos sôbre o catequista ideal.

Meios de a conservar
Quanto aos meios de conservar a autoridade, poucas palavras, pois dependem mais da justiça, de que em breve falaremos,
ao tratar das sanções, como meios de disciplina.
Jamais poderia conservar sua autoridade quem dela abusasse, de qualquer maneira. Pode-se abusar da autoridade, desrespeitando a liberdade natural da criança com aquele absolutismo despótico que aniquila, e que não é outra coisa que uma escola de
cinismo e hipocrisia. "Quebrar uma vontade de criança não é coisa
lá muito difícil a quem dispõe de fôrça. Mas é um êrro profundo pensar que se conquistou uma vitória, só porque a criança teve que capitular diante da fôrça. Essa fôrça da capitulação que
ela sofre, com raiva no coração, nada tem geralmente de educativo, muito pelo contrário. . . Arrisca-se antes a fazer hipócritas ou
antes revoltados, se se não obtiver qu e a razão e a vontade acabem por confirmá-la. ( 222).
Para conservar a devida autoridade guarde-se o meio têrmo:
"Em educação autoridade e liberdade não são dois têrmos con(222)

Coulet púg, 219,
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traditórios de uma antinomia, são os dois polos de uma luz, cujos
ráios convergentes se encontram, para dar a claridade necessária
ao entendimento". (E. Bomet).
Ainda quanto às exigências, proceda-se de tal ,modo que a
crianÇa cumpra com gôsto e livremente as ordens, sem se sentir
obrigada e coagida, para que assim aprenda, desde pequenina, a
guiar-se por si mesma com verdadeira convicção e consciência do
dever.
Atenda-se muito à capacidade de cada criança. Seria contraproducente repreender severamente uma criança de 3, 4, ,5, ou
6 anos. Sacudir violentamente uma plantinha nova é quebrar-lhe
a haste e machucar-lhe as folhas. A brandura e a mansidão são
de muito maior efeito que a aspereza.
A autoridade do catequista, ao mesmo tempo que exige obediência, faz compreender ao aluno os motivos por que obedece.
Assim a criança não faz o que está proibido, só porque é proibido,
mas porque sabe que aquilo é mau, que aquilo é feio, que desagrada ao Pai do Céu ...
Em geral deem-se poucas regras, poucas proibições, mas
exija-se estrita observância das que forem necessárias. Antes de
sermos intransigentes, pensemos bem com critério o que vamos
exigir de nossos súditos. Mandar sempre com firmeza aliada à
doçura, mandar com energia e suavidade: fortiter et suaviter! Não
há aqui incompatibilidade alguma. Nada de regras difíceis, estreitas e comprimentes que, em detrimento da mesma disciplina, tolhem a liberdade e, porisso mesmo, pouco ou nenhum proveito trazem para o aluno.

Meios de a fortificar
A autoridade se firma e se fortifjca tanto mais quanto o catequista se impuser aos seus meninos pelo amor recíproco, pelo
respeito mútuo, pelo bom exemplo.
Ao amor, respeito e veneração, que vivifica a autoridade,
corresponde a obediência, sem a qual é impossível a verdadeira
formação. Mas essa obediência tem que ser, como tão bem o diz
Santo Inácio de Loióla: um ato humano, livre, sobrenatural, numa
palavra, tem que ser virtude!
Não façamos, portanto, de nossa autoridade uma certa espécie de comércio, trocando o bom comportamento por promessas, gulodices, carícias, presentinhos. . . Moralidade mercantil não
serve!. . . Tem tanto valor educativo como a que se obtem pelo
terror.·..
Em lugar de vivificar cada vez mais sua autoridade, há de
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enfezá-la e destruí-la o catequista que pretender substituir pela
sua, a vontade do educando, em vez de guiá-la fazendo-lhe compreender porque se detesta o mal e se ama o bem.
E' o amor que dá autoridade, que a conserva, que a vivifica. Eis porque, diz Santo Agostinho: "ama e faze o que queres!
- ama et fac quod vis".
No seu belíssimo livro sôbre a vida devota, falando dos requisitos do formador de almas, escreve o autor: "E' preciso que
êle seja cheio de caridade, ciência e prudência e que não lhe falte
nenhuma dessas trê9 jóias". ( 223).
Uma prudência sobrenatural e paterna, unida a uma justiça
firme e branda, de maneira a realizar o pensamento do salmista
expresso nesta metáfora: "A justiça e a paz num doce amplexo se
oscularam - Justitia et, pax osculatae sunt". (224).
2.

Da parte do catequizando

H.ecordando-nos outra vez de que na formação do indivíduo
dois são os artistas que trabalham em mútua cooperação, educando e educador, passaremos a vêr algumas qualidades pessoais do
aluno, unid a..~ aos bons sentimentos que nêle deve suscitar o catequi sta, para mais fàcilmente induzLlo a educar-se a si mesmo, con·
fiando sempre na autoridade do mestre, pois que mútua cooperação
não é sinônimo de igualdade ...
' Em seu apreciado estudo sôbre a p edagogia de FOERSTER
assim fala o P . Boing: "A disciplina será totalmente sem valor educativo se não houver a mútua cooperação do educando. . . H{t
muitos educadores cristãos que no seu sistema educativo vivem
ainda na escravidão da lei e que nada, absolutamente nada sabem
do que as cartas de São Paulo impõem ao educaôor. Muita rebeldia da mocidade e da infância não ó rebeldia da carne. senão do
espírito; a natureza espiritual se rebela contra uma simples dom esticação, ela quer sei reconhecida, convidada p ara colaborar. Onde
falta esse convite ela se une à natureza 'inferior em revolta contra
o educador. . . Melhor nenhuma disciplina que uma disciplina relaxada. ·. . Há uma arte de obedecer, mas também há uma arte
de mandar, e esta última é certamente tão difícil quanto a primeira" . (225) .
Os meninos têm em si mesmos todos os m eios aptos para
sua formação, quer os t enham recebido da natureza, quer no santo
batismo com que D eus ornou sua alma de todos os germens do
(223)
(224)
(22.'í )

"Introduction á la vie dévote" P. 1 eh . IV.'
Salmo 84,11.
Hnill,g "!Tistúria ela P"cla,gogia" V. Cap. "Pedagogia moralista".
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bem. . . Passaremos a examinar esses novos fatores internos da
educação.

a) /Senso moral e :religioso
Tôda a criança é naturalmente voltada para Deus, que reconhece fàcilmente como seu Pai e Criador. A criança é naturalmente inclinada a rezar.
Eis o primeiro fator da formação religiosa, impresso no coração mesmo das crianças. Saibamos aproveitá-lo!
Para que seus esforços não sejam todos em vão, deverá o
catequista despertar esses nobres sentimentos, incutindo no espí- .
rito e no coração dos meninos o amor à virtude, amor à oração.
Sem esse amor sincero ao bem, nada se consegue de firme e duradouro: é construir um edifício sôbre a areia sôlta ...
Se a criança chega a amar a obediência, a veracidade, a retidão; a detestar o fingimento, a dissimulação, a mentira; se se acostuma a ver Deus presente em tôda a parte, especialmente dentro
do seu coraçãozinho, então sim, a formação se faz rápida e sólida.
Possuída desses sentimentos de fé e amor a criança se torna
dócil à graç·a e obedie~1te à voz do mestré, com o qual coopera espontaneamente na obra de sua formação.

b) Sentimento de responsabifUdade
Ensinar a criança a dar conta dos próprios atos, a julgar-se
a si mesma, a responsabilizar-se por alguma coisa. Fazê-la càuscia
de sua fôrça de vontade, convencida de que vale para alguma coisa, de que pode e deve dominar-se a si mesma e as más inclinações, e de que pode até vencer o demônio!. . . Persuadí-la de que
ela não é boneco de engonços, mas que é uma pessôa inteligente
e que sabe o que quer! . . .
.
Vê-se às vezes com tôda a satisfação uma criancinha chegar
do catecismo e dizer com expansão à sua mamãe: "Mamãe, hoje
na escola a professora ensinou a vencer o diabo ... " - "Mas como,
meu filhinho?. . . - "Quando êle me fizer teimoso, é' só fazer o sinal da cruz e êle corre! . . . Agora eu quero ver! ... "
Eis um pequenino côn~cio do seu poder e da responsabilidade de seu vício até aí não dominado - a teimosia! ...
De quanta utilidade não é para o futuro, formar nas crianças
o sentimento de responsabilidade. Dando boa conta de seus deveres no presente, hão de dar conta dêle no futuro também. . . ( 226).
E que futuro próximo que quase se identifica com o hofe. . . Para
despertar o sentimento de responsabilidade, faça-se compreender
aos meninos, e especialmente aos jovens, que seus atos todos, bons
(226)

Provérbios 12 -· 6.
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on maus, hão de ter suas .consequências imediatas ou futuras, óti1.1ias ou péssimas, con~orme êles as quiserem: Faber quisque sti.:c
f ortunae - Cada um e que faz a sua fortuna ( Appio). Cada qua1
faz a sua felicidade ou a sua ruína. E' bem certo o adágio: Quem
semeia ventos colhe tempestades ...
c) Conhecimento de si mesmo
'_fodo o indivíduo tem boas e más qualidades. Não poderá
aproveitar aquelas e desfazer-se destas sem conhecê-las. Por mais
preciosa e rica que seja u' a mina, permanecerá inútil enquanto velada aos olhos do homem, enquanto escondida no seio da terra.
_E quantos coraçõezinl~os são minas riquíssimas, que ninguém se
importa de explorar, afim de apurar as gemas preciosas, os diamantes finíssimos das boas qualidades, não raro envôltas pelas crôsta
do carvão de não sei quantos viciozinhos, que lhes matam o brilho
e encobrem a preciosidade ...
_
Já na antiga filosofia acentuavam os sábios: "Queres ser perfeito? Conhece-te a ti mesmo!"
O catequista precisa conhecer a criança para ensinar-lhe a
conhecer~se a si mesma._ Só assim ela poderá aproveitar o que Deus
lhe deu de bom, e aperfeiçoar o que a úa~ureza decaída lhe apresenta em formas menos nobres.
Cada homem tem uma certa riqueza espiritual -que se deve
iluminar, e um vício dominante que se precisa combater constantemente. Ao lado de uma paixão nobre e sublime, está outra baixa
e degradante. . . Quanto mais intensa a luz que ilumina aquela,
tanto mais negra e densa a sombra que encobre esta última.
Não se educa e nem se forma quem não se conhece a si
mesmo.

d)

Domínio de si mesmo (227).

O educando se conhecê. Tem boa vontade. Deve reagir
energicamente contra as más tendências, especialmente contra o
vício dominante. Eis o artistazinho ideal plasmando sua própria
personalidade, formando o seu próprio eu.
Não é fácil porém, conseguir na prática, o que em teoria se
diz com três palavras. Nem todos os indivíduos se conhecem, nem
todos têm boa vontade, nem todos possuem energia suficiente e
boa disposição.
O caminho mais fácil é sempre o da natureza, e a inclina(227)

Ótimo livro sôbre o assunto: "El Gobierno de si mesmo" P . A. Eymieu
(Buenos Aires).
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ção dos homens é deslisar pela ladeira suave dos sentidos ... ''Sersus
enim et cogitatio humani cordis in mallum prona sunt ah adolescentia sua". ( 228). O homem desde a sua adolescência está iµclinado para o mal. A concupiscência é como que um ímã que nos
atrai sempre para baixo. Subir é difícil. . . Remar contra a corrente reclama energia, constância,_ paciência. Mas é aí que está
o catequista animando 'e encorajando o seu aluno, levando-o pela
mão, amparando-o em cada desfalecimento, levantando-o na queda, para que êle, à imitação do divino Infante, cresça em sabedoria e graça perante Deus e perante os homens. . . ( 229).

e)

Confia~iça

II -

em ;fÍ mesmo

I.

A confiança em si mesmo é necessária! Mas essa confiança
de que aqui se fala não é aquela confiança presunçosa que degenera em vaidade e orgulho e fraqueza. Não é uma independência
que, em detrimento da filial confiança, não deposita no mestre senão malquerença e desrespeito. E' uma confiança sã e santa que
não prejudica a virtude da humildade, fundamento da formação
espiritual. E' essa confiança de si mesmo que evita o desânimo e
a pusilanimidade que tanto atrasam a marcha da auto-educação ...
O homem é feito de carne fraca, mas não deve esquecer-se
de que é também dotado de um espírito forte em que pode confiar. Isto se- refere mais aos jovens e donzelas que depois das primeiras quedas e desilusões, sentem desfalecer-se a vontade e toldar-se um pouco os horizontes .. .
E' aí que precisam confiar em Deus e nas armas que a divina Providência lhes pôs nas mãos. E' aí que precisam convencer-

se de que o Senhor não exige nada superior às suas fôrças. ( 230).
Quem na tentação se julga fraco demais sucumbe infalívelmente! O nadador que se vê obrigado a passar um rio correntoso
deve pôr tôda a confiança na energia de seus braços ...
Jamais deixar que os educandos se julguem fracos demais e
impotentes contra as tentações, mas antes animá-los a ter ilimitada confiança naquele Senhor que prometeu confortar-nos na hora
da tentação e defender-nos contra o mal.

(228)
(229)
(230)

Gen. 8,21.
Luc. 2,52.
II Coríntios, 13.
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Someute o prêmio imerecido ou o castigo injusto e aviltante
são improdutivos e contraproducentes.

Prêmios
Saber premiar

"O ideal cristão que nos prescreve como motivo primário
de nossas ações a glqria _de Deus, não exclui, como motivo secundário, o desejo de bens temporais. E essa pedagogia que se inspira nas máximas dos estóicos de KANT, para condenar todas as
boas obras que não tiverem por fim a mesma beleza da virtude,
não passa de uma utopia, é desumana a ineficaz. Preciso fôra
que a vontade do menino tivesse as energias do. homem adulto e
perfeitamente formado. As recompensas são, pois, necessárias, como a emulação, para vivificar o ensino, mover a alma sensível do
menino e conduzí-lo á virtude." ( 231).
Especialmente na idade infantil, em que é mais difícil a
motivação, têm papel eficiente e preponderante as recompensas.
São uma consequência lógica da emulação. Os alunos se esforçaram, aplicaram-se aos estudos, para conquistar um prêmio, justo é que o recebam, seja um brinquedo, um santinho, um livro,
uma boa nota, um louvor . ..
Não faltam pedagogistas, felizmente poucos, que não admitam tal meio como educativo. Suas razões, porém, não assentam
em bases firmes e são desmentidas pela quotidiana experiência.
Mas o que se faz por amor ao prêmio, dizem, não é verda~
deiro bem e, muito menos, virtude; como o mal que se evita pelo
temor do castigo não deixa de ser outro mal interno.
·
Teria razão o obFciente se se praticasse o bem só e unicamen te por amor ao lucro pessoal, ou por mêdo de uma punição, sem
assentá-la nalgum motivo superior e primário. Mas felizmente não
é este o nosso caso ...
"Farão mal os homens, pergunta Pietro Boggio, que pm amor
ao paraíso operam o bem, ou evitam os vícios e vencem as paixões
pelo temor do inferno?. . . Acaso procedem mal os promotores das
ciências, da arte e do progresso, quando abrem concursos prometendo valiosos prêmios aos melhores concurrentes?. . . Quanto mais
portanto será necessário o uso de prêmios (e castigos) quando se .·.
trata de meninos que apenas começam a raciocinar, faltos ainda
de experiência? . . . ( 232 ) .
São meios externos indispensáveis e utilíssimos que s6 não
surtirão efeito quando não se souber premiar (castigar) com critério.
(231)
(232)

~ . Ne~ tudo o 9.ue se dá como prêmio é prêmio! Para que o
prei:n10 sep educativo tem que obedecer às exigências da pedagogia. Para um menino vaidoso não são prêmios educativos os
en.cômios, louvores: poi~ alimentam sua má tendência. Não é prêm10 para um memno nco ganhar uma camisa que êle tem de sobra. . . Mas se o seu nome é marcado no quadro de honra pelo
bom_ comport.amento, e a . c~~isinha fica, para um pobrezinho maltrapilho, a coisa muda de fe1çao. Para u a menina muito mais valor
tem um tercinho branco do que uma bola de borracha ...
O catequista tem ao seu dispôr urna quase infinidafle de
prêmios morais e materiais; a questão é saber distribuí-los psicolog~camente. H~ prêmios que objetivamente nada valem, mas que
tem para as crianças um valor quase infinito! ...
Os melhores prêmios são sempre os de ordem. moral. Em
nos~a cateque~e. era prêmio de grande valor, e que todos os cruzadinhos amb1c1onavam, desagravar o SS. Coração de Jesus. Mas
de que modo? , Assim: Tínhamos sôbre o altar um Coração de
Jesus todo cra."~~o
agudos espinhos. Cada cruzádinho que fizesse, um sa?nfic10zmho, comportando-se bem na Igreja, desdizendo, u a .mentira, perdoando uma ofensa, etc., podia tirar um daqueles espmhos do Sagrado Coração. Não havia quem não quisesse
~er essa honrai Para orientar o catequista traçamos aqui algumas
normas psicológicas:
1. Todo o prêmio que não impressiona fortemente a alma
do menino não é prêmio. ( Siourot).
2. Se o prêmio não é uma afeição do premiado, e ao mesmo tempo não tem condições para que o mestre o explore em sentido
da perfeição do menino, não é prêmio. ( Siourot).
De fato tem razão o citado autor, pois é muito psicológico
ate~der na pr~miação ao gôsto particular dos alunos: êste aprecia
mais um santinho, aquele gosta mais de um livro, aquele outro
prefere um brinquedo. Entre as crianças em geral o que decide
do valor do prêmio é o gôsto do premiado.
3. Na distribuição de prendas não dar preferências a este
ou aquêle por razões de simpatia. Essas predileções não escapam
aos olhos dos colegas que, em detrimento da autoridade do catequista, começam a apelidar os prediletos de "chaleiras" e quejandos epítetos, que não ficam bem no catecismo.
4. Premiar somente o mérito e o esfôrço. E' contra tôda
a pedagogia educacional o costume de rifar os prêmios. Acontece

?e

P. Anisio - "Tratado de pedagogia" pág. 282.
P. Boggio - "L'Ora piu bella ossia l'ora del catechismo". pág. 28.
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que a sorte, que é cega, vem recompensar justamente os que menos
merecem. Jamais premiar sucessos que não vêm do esfôrço da von tade. Daí as invejas, briguinhas, reclamações. . . Temos, por exemplo, na mesma secção meninos de colégio, inteligentes, espertos,
desembaraçados, e meninos do sítio ou anormais menos capazes.
Os resultados brilhantes dos primeiros não podem ser mais recompensados que os menos bem sucedidos, quando marcados ambos
com igual esfórço e boa vontade. , . .
.
. .
"Eu não olho tanto o que esta feito pelo memno, dizia Montaigne, como olho quanto lhe custou não fazer pior". Isto porque,
escreve Henri Martin, a obrigação do catequista é encorajar sobretudo as boas vontades que os sucessos não coroaram."
E' um êrro, portanto, marcar de antemão o prêmio que se
recebe por tal ou tal procedimento. Que acontece? Os que não
se interessam por êle acham que não vale a pena se esforçar para
conquistá-lo ...
5. Ao dar um prêmio, seja qual fôr, mostrar à criança que
aquilo não paga sua boa ação. Ela merece muito mais! E quem
vai recompensar devidamente seu bom comportamento é Nosso
Senhor lá no céu. . . ( 233 ) Isto, para sobren aturalizar os atos das
crianças.
2.
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Quantos viciozinhos, quantas paixõezinhas precoces, que nascem nos temos corações e cujo crescimento não podemos obstar,
senão arrancando-as até as raízes?
Esta operação é dolorosa, mas não há outro remédio, a ·plantinha tem que se sujeitar à tesoura do educador.
Em todo o caso tais estímulos ou castigos positivos serão
sempre o último recurso de que há de lançar mão o catequista. Onde basta um olhar, evite-se uma palavra severa; onde é suficiente
um conselho evite-se uma admoestação, e onde esta produz .efeito, evite-se uma tempestade de ralhas e ameaças. "Antes de infligir
a menor punição, dizia D. Basco, examinai bem qual a sua culpalidade. Se basta uma ad".ertência, não empregueis uma reprimenda e, se a reprimenda é suficiente, não empregueis o castigo!"
E nunca hão de vir os castigos sêcos, salgados, apimentados
amargos... Quando o remédio é difícil de tomar, que fazem as
boas e carinhosas mãezinhas!? Ajuntam-lhes uma pedrjnha de açúcar, adicionam umas gatinhas de mel, do mel da brandura, da caridade, do amor ...
E' de sã pedagogia exortar ou castigar somente nas ocasiões
oportunas. Olhar e prever sempre o efeito que este vai produzir
ria vontade, e não para servir de escarmento. Isto é humilhante.
Uma admoestação carinhosa, branda, serena, segura, apresentando
simultaneamente os motivos do educador e o inter~sse . do aluno.
Ao inflingir qualquer penalidade o catequista deve ser pai,
e não carrasco. E o castigo não deve ter nem sequer a aparência
de vingança. Não deve jamais assumir um caráter de pagamento
pela falta cometida.
·
A serenidade e a doçura na aplicação do castigo é para o
aluno o sinal da boa intenção do mestie e a prova de que o ministra
a modo de remédio.

Castigos

Não faltam "modernos" pedagogistas que insistem em abolir
por completo 0 uso das sanções C_?mo meio ~d~cativo. . Pa~ece um
extremismo, e e de fato um exagero. O propno Deus Ompotente
sempre usou e usa ainda esse recurso na educação e no govêmo
dos homens.
Melhor seria, sem dúvida, que, em lugar desse método corretivo, fosse suficiente o método preventivo de S. João Bosco. Nem
todos os mestres, porém, lograrão alcançar a perfeição daquele Santo; nem to.d.os os discípulos serão tão maleáveis que correspondam
sempre à boa vontade dos professores.
Serão pois necessários os castigos? A males extremos, extremos remédios. Remédios! porque só poderão ser usados como
penas medicinais. ~ natureza é fraca e, por ~ais boa vontade q1:1e
tenha a criança, sera sempre a vontade da cnança. Quando, pms,
não se decide com meios brandos contra as más inclinações, urge
lançar mão de algum estímulo mais enérgico que a acorde e desperte.
Desde que se saiba castigar com jeito, as crianças não se
revoltam e acabam agradecendo.
1

(233 )

(~'L' .EQUISTA

Castigos positivos e ne{!_ativos

f!i,,{t ~ LI ' : ,,.

Castigos negativos são, por exemplo, negar uma licença, uma
dispensa, uma distinção, um prêmio; isentar de um brinquedo; excluir de um passeio, etc.
Caso sejam suficientes para corrigir ou estimular o educando.
sempre são mais eficientes que os castigos positivos, porque o educando vê mais facilmente que é êle mesmo que se castiga, não cumprindo suas obrigações ou comportando-se mal.
Quanto aos castigos positivos, devemos notar algumas regras
prúticas sem as quais facilmente se cairia em graves êrros contra
a mesma disciplina.

E go sortes vestrae magna nimis.
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má. põe a perder todo o rebanho? E não diz Jesus que um membro
canceroso deve ser logo apartado? (235).
E não fala que o fermento do mal estraga de vez tôda massa? ... (236).
Bem formuladas as perguntas, mas vamos às distinções.
Será incorrígivel a pobre ovelhinha, ou incurável o infeliz
canceroso? Retirai o enfêrmo do meio de seus colegas, para que
a doença não contagie os demais, mas levai-o ao hospital de vossa
caridade, aplicai-lhe os remédios que conheceis na vossa cirurgia
pedagógica, fazei-lhe essa operação m?ral, por mafs difícil e ~olo
rosa que seja. Em pouco tempo tereis restabelecido o doentinho,
que já poderá ingressar na companhia dos dem~is .. . .
.
.
Se a ovelhinha rebelde se afasta, conqmstai-lhe a simpatia
à fôrça de bons conselhos, de admoestações carinhosas, e vereis que
ela se converte. Se fôr preciso castigá-Ia, castigue-a com amor, pois
quem ama castiga - Bene castigat qui bene amat.
E quanto ao fermento das doenças morais? O mau exemplo
é contagioso, portanto deverão ser afastados os já contagiados. Mas
como? Lançando-os na rua? Expulsando-os para longe, como se
fazia outrora com os leprosos? Não! Expulsá-los da catequese seria
agravar-lhes o estado e torná-los incuráveis para sempre l Agora na
infância ou na adolescência ainda não são incuráveis os que tantos
chamam de "incorrigíveis". . . O catequista deve fazer como Nosso Senhor, que disse: Eu fui enviado para salvar a todos, para sarar os enfêrmos, e não somente para os bons. ( 237).
Para o catequista zeloso e paciente não há moléstia incurável nas almas que jamais há de abandonar.
E' para as doenças contagiosas que existem os isolamentos.
Isolemos, portanto,' dos demais os indisciplinados. Afastemo-los do
meio dos bons, dos jogos, dos divertimentos, até que se mostrem
prontos a se corrigirem e a imitarem o bo111 exemplo dos bons com··
panheiros.
Expulsão só em caso extremos, quando 'Ilão há mais esperança de salvar a situação do indivíduo e da classe; expulsão definitiva, só quando já falharam todos os meios disciplinares e tôda
a pedagogia do catequista ...

Jamais palavras injuriosas

Raramente a· expulsão

Saber castigar

A expulsão, eis outro castigo máximo que não podemos aprovar, ao menos não na escala em que vem sendo aplicado.
Mas então não está na sagrada escritura que uma ovelha
(234)

_..

o

Por mais arteiro que seja o menino, não perca o catequista
a calma, tão necessária nessas ocasiões. Não se afogue num copo
d'água. Se o aluno responde, faltando ao respeito, imponha-lhe silêncio com energia autoritativa. Que mau atestado não daria contra
si mesmo o catequista que desandasse em palavras explosivas e injuriosas, indignas de um apóstolo de Nosso Senhor. Cada criança,
por mais tôla que pareça notaria logo a fraqueza do mestre contra
os impulsos da paixão e da impaciência. Essa falta de nobreza e
de domínio sôbre si mesmo traria péssimos resultados para tôda a
catequese.
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Eis o que nos diz o livro dos Provérbios, citado por Pio XI
na Enc. sôbre a educação da juventude: "Stultitia colligata est in
corde pueri et virga disciplinae fugabit eam - A estultícia (leviandade) está no coração da criança, mas a vara da disciplina dêle a expulsará. ( 234) .
O autor inspirado não diz a disciplina da -vara, mas a vara
da disciplina. Para corrigir as más inclinações temos outros meios
que não a vara." Devem-se, portanto, diz o Santo Padre Pio XI,
corrigir as inclinações desordenadas, excitar e ordenar as boas desde a mais tenra infância e sobretudo deve-se iluminar a inteligência e fortalecer a vontade com as verdades sobrenaturais e os auxílios da graça sem a qual não. se pode nem dominar as inclinações
perversas, nem conseguir a devida perfeição educativa da Igreja ... "
Não batamos nas crianças, nem mesmo com autorização dos
pais. Digam o que quiserem os pedagogistas da escola leiga. Na
aula de catecismo em caso nenhum deve entrar a vara. . . . Afinal
de contas as crianças não são feras, e educar não é o mesmo que
domesticar! E o catequista, formador de vontades e de corações,
jamais deverá se transformar em domador . . . Nada de violências,
nada de rancor, nada de aviltante! De tal coisa livre-nos o divino
Mestre tão manso e humilde de coração.

b)
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Tôda e qualquer punição para ser educativa tem que ser inteligente. Quanto à inflicção do castigo, seja êle qual fôr, notemos

Provérbios 22,15.

(235)

Mateus 5,29.

(236)

Mal.cus, 1fl,12.
Mai.,ns, ~).1 :1 ,. 18,12.

(~:l7)
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as seguintes regras, que resumimos do TRATADO DE PEDAGOGIA de Mons. Pedro Anísio.
·
1. Máxima parcimônia no castigar. Só quando se houverem esgotado os conselhos, exortações, apêlo aos meios éticos e
sobrenatuiais. A eficiência do castigo está em ser esporádico e
raro, e em castigar mais a malícia do que a falta mesma.
2. Castigo merecido, justo, proporcional à falta. Tôda a
punição imerecida, em lugar de medicinal e emendativa, revolta o
educando, ofende-lhe os sentimentos de justiça, e por conseguinte torna-se ineficaz e contraproducente.
3. Nunca punir sob o impulso da ira ou da paixão. A cólera é sempre má conselheira. E' preciso que o aluno saiba porque
e para que é castigado, e que reconheça no mestre um pai que só
a contragôsto recorre à punição e que tem sempre ante os olhos a
nobreza da lei moral.
4 . Punições moderadas, prudentes, curtas. Punições públicas, s6 quando a falta fôr pública. Não castigar logo a primeira
vez; só em caso de reincidência. Muitas vezes um indulgente perdão consegue mais que o castigo.
5. Nunca ameaçar dez vezes em vão. . . "Castigar sem
castigar, diz H. Martin, não vale a pena, e abster-se de ameaçar
é muito melhor que ameaçar em vão".
Finalmente, conseguida a finalidade do castigo, isto é, a
emenda do aluno, colocar uma pedra em cima do caso e olvidar
tudo. . . Perdoar tudo, máxime se a falta cometida foi contra a pessoa do catequista. Voltar às bôas com o educando, mostrando até
maior estima, mais carinho e solicitude depois da correção.
Os meios disciplinares são armas que o educador emprega
na guerra contra os defeitos, paixões e vícios. Mas essa guerra há
de ser incruenta, defensiva e não ofensiva. Antes de tudo, segundo a expressão de Pietro Boggio, há de ser uma guerra de conquista, não s6 para domar as paixões, mas para conquistar os corações
dos pequeninos. E uma regra muito prática para essa guerra de
conquista é saber pegar cada aluno pelo seu lado fraco, com a genuína tática militar de quem vai tomar uma fortaleza. . . Mas aqui
se requerem mãos de luva e muita paciência, dotes êstes que em
parte se adquirem no estudo da pedagogia e em parte com a prática e experiência quotidiana no trato com as crianças.
Quem sabe perscrutar o fundo da alma e sentir o coração
dos meninos, achará em cada um dêles, no mais defeituoso e no
mais virtuoso, alguma qualidade que possa sei o seu lado fraco, por
onde possa entrar triunfante o catequista.
E quantas vezes as índoles mais rebeldes, bem guiadas, re-
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tra11sformam para glória e consolação d P

próprio educador.

Há vários outros subsídios educativos, como atividade na
aula, ('111ulação, interêsse que, por merecerem especial menção, estudaremos em capítulo a parte.
Igualmente deixamos para as páginas seguintes, onde cabe
melhor o assunto, os meios disciplinares que nos fornecem as associações, a ação católica infantil, as bihliotecas, o spmt, as excursões, projeções luminosas, etc.

Tendo até aqui mostrado ao catequista como é a criança e
.apresentado logo em seguida os meios de a educar, damo-nos pre&sa em oferecer-~he no seguinte capítulo as regras didáticas, procur~d~ adaptar a catequese a excelente metodologia que, para as.
c1enc1as profanas, apresenta a moderna pedagogia da escola-nova.

Resumindo:
Como resumo de tudo o que foi escrito nessas páginas e a
modo de recapitulação meditemos:
AS 27 MAXIMAS EDUCACIONAIS DE D. SILVll:RIO
Apostolado da educação.

'
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/

1. - A natural inclinação da criança pela imitação exige
nos mestres, homens que se possam imitar em tudo.
2. - A educação se faz sobretudo pelos olhos; um exterim
composto e bem ordenado inspira à criança o amor à virtude e concorre para ordenar-lhe a consciência.
3. - Amai o menino e manifestai-lhe o vosso amor porém,
conservai vosso pôsto, que é o único meio de ganhar-Ih~ a con·
fiança;
4. - O coração do menino, como a era, necessita de um
apôio, sempre digno, sempre direito.
5. - O merecimento do mestre consiste menos em amar e
dirigir os meninos gratos e dóceis, do que em suportar e formar

as almas difíceis.
. . 6. -

Consiste a missão do regente mais em prevenir e im-

pedir as faltas do que em descobn-las e reprimi-las.
1

.
7 . - _A consolação. de impedir um pecado mortal é suficiente galardao para premiar o cuidado e o trabalho de uma vida .
inteira, fosse ela embora de 100 anos.
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8. - Pecado impedido, pecado remido; e quem abre o céu
a uma alma, diz Santo Agostinho, consegue para si um bilhete de
entrada.
9 . - Castigo, só no último caso! Quanto mais se evita, tanto mais se ganha em respeito e amor.
10. - Saiba o menino que o mestre o acompanha e vigia de
maneira a não lhe dar a entender que desconfia de sua inocência
e bôa vontade. ·
11 . - Respeitai o menino; incuti nêle profundo respeito de
si mesmo - um certo sentimento de nobreza é resguardo de honra de virtude - procuremos tê-lo.
12 . - Com o menino sempre se há de fala1• a verdade; do
contrário não poderá distinguir o momento em que deve acreditar
na palavra do mestre.
13 . - Dai ao menino a explicação que pede; ainda mesmo
que não a entenda, ficará satisfeito e com o espírito tranquilo.
14 . - Na educação da criança, pensai na sua velhice e preocupai-vos do juízo que de vós fará daí a 10 anos.
15 . -- A autoridade não é coisa que se discute, mas se impõe; e a todos os mestres investe da mesma dignidade; deve estar
sempre com a razão e nunca em falta. Saber, porém, reconhecer
um êrro e repará-lo é prova de fôrça moral e próprio do coração
reto.
16. - Inspirai ao menino profundo respeito à autoridade
e, com este intento, respeitai-a vós mesmos, que é este o principal
elemento da educação.
17 . - Se o mestre não fôr moderado tanto em prometer como em ameaçar, comprometerá sua autoridade e até a perderá de
todo.
18 . - Teimai em reputar bons meninos, para que o venham
a ser; nenhuma coisa os induzirá tanto como a confiança que mostrardes ter nêles.
19. - Às vezes é necessário incutir no menino grandes temores, para inspirar-lhes grandes resoluções - porque grandes te·
mores induzem a grandes virtudes.
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Baseando-nos nos princípios cardeais da escola-nova, da verdadeira escola-nova, começamos por declarar que para realizar a
formação integral, três agentes são de absoluta necessidade: a iniciativa, a cooperação e o interêsse.
Nenhum dos três fatores, sem o concurso simultâneo dos outros conseguirá o almejado fim do educador. Nenhum há de levar
vantagem ou sobrepujar demais o outro. São três irmãos gêmeos,
de caráter diferente é verdade, mas unidos com laços estreitos, dotados de igual fôrça, coligados para alcançar o mesmo fim, o mesmo ideal - a educação!
_,,,~ "Trilha certa seguirá, portanto, escreve Everardo Backheuser,
quem souber se manter a igual distância de cada uma destas três
tendências". ( 238).
Tão errado seria exagerar a iniciativa com os individualistas
de Rousseau, como exagerar a cooperação com os socialistas de Lenine e Stalin.

(2S8)

(

Técnica da Pedagogia Moderµa, pág. 39.
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INICIATIVA
1.

Iniciativa do catequista

2.

Iniciativa do catequizando
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Iniciativa

CATEQUISTA

IDEAL
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Seria um êrro repreendê-la ou mand~r e.alar ~ bô<;t ime~i~
tamente. Seria cortar de vez todo o seu tao hndo mteresse e, m1ciativa. Mas se a tal história nem tem nexo com o que se esta explicando? - Neste cas~ o m~lh?r é tom~r a yalavra º~ cateq~sta e
ajudar a criança a termmar ligeiro sua h1st6na, ou entao pedir com
bons modos que deixe para contá-la depois ... .

E' o que se opõe à passividade: A primeira iniciativa parte
do catequista, quando lança mão dos meios educativos, para ministrar às almas o alimento espiritual do saber e aos corações os
princípios salutares da moral cristã.
O mestre é que inicia os primeiros passos do aluno na trilha
da salvação; inicia-lhe a vontade no cumprimento do dever; inicia-lhe a inteligência nas sublimes verdades da fé; e inicia-lhe o coração no amor de Deus.
Não se poderia compreender a iniciativa do catequizando
sem a do catequista, pois é este que o leva pela mão, e que lhe
mostra o caminho, que êle deve tri'ilhar livremente com os próprios
passos, sem ser empurrado.
A iniciativa do mestre não deve, porém, anular a da criauça,
deve antes contar com ela, unir-se a ela. Seu papel é de influenciar,
iluminm· as faculdades infantís para que trabalhem por si. O dínamo influenciona o motor, mas êste trabalha por si, desenvolve
energias com as quais movimenta as ·máquinas. O catequista só
dá corda, mas o relógio trabalha por si mesmo. "Omnis comparatio claudicat." Tôda a comparação é defeituosa, mas cremos ter
com elas tomado mais claro o pensamento.
Embora o alimento já venha prontinho e bem preparado
pelo mestre, tem o aluno que fazer verdad«:<ira deglutição, e não
pode estar aí a receber o ensino como que por um funH. Deverá
pôr cm atividade todas as suas faculdades, concentrando suas fôrÇ'ª pela atenção e interêssc. E aí temos a sua iniciativa, sem a qual
pouco ou nada se consegue, e que não se deve jamais cortar sem
grarns motivos. E a razão disso no-la dá o Dr. D'Espiney, num
comentário sôbre o sistema Montessori: " . . . o educador principal
não é o pai, nem a mãe, nem o mestre, é ela mesma, a criança, não
obstante sua pequenez. . . ela se educa e se leva a si mesma ...
Consiste apenas o papel do mesfre em ajudar ( surveiller) sua atividade natural, em dirigí-la, quando sua intervenção é necessária,
para estimular suas diversas faculdades, tanto sentidos e imaginação, como inteligência e vontade".

·. l

Para não cortar a iniciativa das crianças, às vezes até será
.necessário, fechar os olhos a certas desordenzinhas, efeitos da vivacic!ade, emulação e interêsse : são espontaneidades que se toleram, enquanto não pertubam a ordem e a disciplina. Acontece por
exemplo que uma ou outra criança mais esperta e viva interrompe o catequista para contar ela também sua historiazinha ...
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MÚTUA COOPERAÇÃO
1.

Entre o educador e o educando

2.

Entre os próprios condiscípulos

3.

Entre os catequistas

4.

Entre os catequistas e as associações

5.

Entre os pais e os catequistas

6.

Entre o Estado e• a Igreja

. ~t
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Entre educador e educando

3.

Mútua cooperação . entre os condiscípulos

Infelizmente acentua-se cada vez mais a tendência de uma
formação religiosa somente em particular, no seio da família. Em
si é muito bom, muito louvável e necessário ensinar em casa a religião. Oxalá assim o fizessem todas as famílias! Mas o ensino
particular só, não satisfaz plenamente ao ideal de formação religiosa. Porque?
Em geral não é suficiente a instrução recebida em casa dos
pais ou tutores, e quase sempre termina pela recepção da primeira
comunhão. A doutrina do lar deve juntar-se à da igreja, à da escola ou da classe.
O futuro da criança exige que ela se forme na escola na
convivência dos condiscípulos, com os quais há de viver mais tarde
na sociedade, supondo evidentemente uma escola cristã, e não escola neutra, escola laica, escola materialista que, em lugar de formar,
deforma, em lugar de educar, deseduca ...
Uma instrução particular superficial, ouvida talvez at'ravés
dos discos de vitrola sem alma. . . não entra na alma do aluno,
nem poderá sustentá-lo nas futuras dificuldades da vida, na luta
contra as paixões.
O ensino dado em classe, em comunidade, em fraternal cor1vívio é mais completo, mais conforme a 'Uida social, pois faz o educando conhecer bem de perto o próximo.
No catecismo êle vive junto aos companheiros e terá por fôrça que exercer a-s virtudes de solidariedade, de paciência, de caridade, etc. Vai se formando na prática. Ali êle faz parte da Cruzada Eucarística, é membro ativo da Liga do Menino Jesus; é Pagem do SS. E' um apostolozinho que sai à conquista de outros
meninos para Jesns. . . Não vedes aqui o cristão perfeito exercen-
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do o apostolado, fo1mando-se logo na escola da Ação Católica, para ser mais tarde heróico e impertérrito soldado cristão? ...
, No catecismo os alunos vivem juntos, recebem igual formação.
O numero sempre traz alegria e boa disposição e faz a emulação e
d~sperta o inte~esse, ainda mais na idade juvenil em que a criança
nao suporta o ISolamento.
Mais.: No catecismo os meninos aprendem a conhecer-se a si
mesmos e os .companheiros e as armas que juntos preparam são as
mesmas que iuntos empregam no combate ao vício e na aquisição
das virtudes.
Em comunidade as virtudes não são só aprendidas, mas vividas em santa emulação, em mútua cooperação.

MüTUA COOPERAÇÃO

•
Essa cooperação recíproca baseia-se na espontaneidade do
aluno em obedecer ao mestre, em receber sua instrução e em aproveitar-se dela com sumo interêsse.
Na prática pouco se precisará pensar nela, pois já se segue
naturalmente, se o catequista souber empregar bem a metodolog1,t
catequética, assentando-a nos moldes da psicologia infantil. À mútua cooperação entre mestre e discípulo já nos referimos páginas
atrás ao apresentarmos o "catequista ideal" e ao falarmos sôbre o
tema da "autoridade".

2.

C1\TE<.)LILSTA

Entre os catequistas

Uma catequese bem organizada contará vários grupos de crianças, separadas segundo o respectivo desenvolvimento, portanto são
também vários os catequistas. Dirige cada um sua classe, mas unidas todos debaixo de uma só direção, obedecendo todos a um mesmo pro~rama, seguindo todos as mesmas normas, unidos todos pelo
mesmo ideal, que por certo hão de realizar, se colaborarem sempre
em mútua cooperação.
Irmanados por um verdadeiro altruismo, êles se auxiliam uns
aos outros. Jamais permitirão que o egoísmo faça o catequista de
um curso negar qualquer favor ao outro, quando, sem grave incômodo, l?e pode prestar. Muit_as vezes o que um não tem jeito de
fazer, fa-lo outro com toda a facilidade; delinear uma figura, esboçar um desenho ilustrativo, traçar um gráfico, achar uns bons exemplos de santos, etc. etc., fazendo assim urna caridosa permuta, tanto
de' auxílio intelectuais, como de material didático. Porque não repartir fraternalmente tanta abundância com quem dela carece munido embora de igual boa vontade?
Na reunião dos catequistas, de que falaremos ao tratar da
organização da catequese, é que mais se manifesta o mútuo concurso dos Apóstolos do divino Mestre. AH todos apresentam seus
planos, aferem novas idéias, combinam seu programa de ação, discutem os meios pedagógicos, expõem suas dificuldades ...
4.
. >

Entre os pais e os catequistas
E' não só .muito útil e desejável. mas simplesmente indispensá-·

oel! Quantas dificuldades não passam os pobres catequistas, quando

não podem contar com o apôio da família na educação dos meninos.
(,)nantos suores gastos quase em vão, quando destrói o mau exemplo
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<lo lar o que êle constrói 11<1 c a ll'<jllt:st'. l·:· u111 caro \'11sl<l c11si11;i1· . '.'
educar essas crianças que não trazem da casa paterna a base moral
cristã. A mãe devena ser a primeira catequista de seus filhos . lnfelizmente, porém, quantas delas não vivem completamente esquecidas da "gravíssima obrigação que têm de dar educação religiosa e
moral. . . aos seus filhinhos?" ( 239 ).
Essa mútua cooperação exige que haja sempre um entendi-

J
(

mento harmônico entre os pais de família e os catequistas; que não
contrariem princípios básicos, essenciais à educação recebidos pela
criança.

1

i

Assim escreve Backheuser: "Os pais precisam sentir, precisam vibrar, precisam se interessar com tudo o que se passa naquele ambiente onde os filhos permanecem algumas horas do dia recebendo instrução e aperfeiçoamento à educação".
Mas quantas vezes não vão as crianças, logo ap6s à doutrina,
encontrar em casa um atestado opôsto ao ensino que acabaram de
receber dos lábios do p1'egador da palavra divina?
O catequista plantou no tenro coraçãozinho a semente do
bem· e os pais nem mal abriram as duas primeiras folhinhas, arrancam~na impiedosamente com seu mau exemplo ou talvez até com
palavras p'ositivamente c.-ontrárias aos princípios da doutrina cristã.
"Nunca é demais o respeito pela inocência das crianças. Se
planejas qualquer ação que te possa fazer corar, pensa no filho que
tens no berço". (Juvenal )
Mas em quantos lares não se resp eita nem sequer a inocência dos pequeninos. Quantas vezes é no lar que se aplicam as pala\Tas de Jesus: "Se alguem escandalizar um dêstes pequer~inos, melh~r
lhe fôra que lhe atassem ao pescoço uma pedra de momho e o atirassem no fundo do mar." ( 240 ) .
O catequista, portador da luz por missão divina, acendeu na
juvenil inteligência o fachozinho da razão com a luz da fé, e os
pais, aos primeiros bruxoleios, apagam-no corn o sôpro forte de seu
mau proceder ...
· O catequista, guia no caminho da vida, apontou ao meni;no
a estrêla que o há de nortear. Mal trilhou êle na senda verdadeira
os primeiros passos, oh! tristeza, - lá estão no lar os :primeiros escolhos intransponíveis. Lá se apresentam também mil outras verêdas tortuosas que o ·desnorteiam e desorientam.
B na catequese que o catequista semeia, mas é no lar que
se desenvolve a semente. B no seio da família que se acrisolam as
virtudes. Que será da divimt sementeira se l{t não houver ar e luz e
húmus para a planta?
(239)
(240)

. . . . "Em qualq~er caso, antes e depois da escola, são os cuidados
mtehgentes da mae que devem formar a alma da criança. ·
"Compete à mãe educar-lhe o sentimento e é essa, sem dúvida, a mais nobre das suas tarefas." (Dr. Aráoz Alfaro).
. Sendo a cnança o melhor meio de comunicação entre os pais
e os catequistas, está como um interpolo, aspirando de ambos os lados,
simultaneamente, as impressões boas ou más e que hão de influir
determinantemente em seu caráter.
Eis porque tanto insistiu o Santo Padre o Papa Pio XII, nessa
mútua cooperação, nesse trabalho apost6lico dos leigos, em colaboração com os catequistas.
, " .. . No promover essa colaboração de leigos ao apostolado,
escreve o Papa, toca uma especial missão à família, porque o espí:ito ~a família influi essencialmente sôbre o espírito das gerações
1uvems.
, "Enqu_anto respla~decer no lar doméstico a chama sagrada
da fe em Cnsto, e os pais formarem e plasmarem a vida dos filhos
segundo essa fé, a juventude prontificar-se-á sempre a reconhecer
o Redentor em suas prerrogativas reais, e opôr-se-á a quem o tente
banir da sociedade ou sacrilegamente lhe viole os direitos." ( 241)
Acentuando e insistindo nesse mesmo ponto vital da formação religiosa, escreve o Concílio Plenário Brasileiro: "A primeira entre todas as instituições que deve distinguir-se em a nobre porfia de
ministrar instrução religiosa, é a família. Aos pais delega a Igreja,
de maneira particular, a missão sôbre todas honrosa e delicada de
encaminhai os filhos, nos seus primeiros passos para Deus. A intimidade dos afetos puros; a continuidade da influência educadora; a
profundidade das impressões infantís, transformam naturalmente o
lar cristão em santuário, onde desabrocham para a vida, alminhas
inocentes, que aprendem a elevar ao Pai do Céu as primeiras homenagens de seu amor.
"Nenhuma outra poderá mais tarde suprir esta formação
religiosa. O amor das mães atinge no coração dos filhos, profundezas inacessíveis, e estranhas influências. A convivência de todos os
dias multiplica as oportunidades do ensino integral, interessante,
adaptado às múltiplas exigências misteriosas do desenvolvimento da
criança.
"Mais que a instrução oral, o exemplo da vida cristã, elevada
e digna, cala no íntimo da alma, como lição eloquente, que nunca
mais se esquece por entre as vicissitudes da existência afora.
"Convém, pois, lembrar aos pais a nobre .grandeza de suas
responsabilidades e o dever de se prepararem com todo o esfôrço
(241)

C. P. B. n.o 425.
Mateus, 18,6.

l

Enc. Pio XII - Cfr. Revista "COR", fase. II, vol. III 1940. Trabalho
Apostólico no lar doméstico.
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plado como matéria no curso ordinário das escolas primária'S,. normais e secundárias." ( 243)
Aí estão as portas abertas para a entrada de Cristo em todas
as escolas. A Igreja pode nomear os professores de religião, os quais
terão a mais ampla liberdade de lecionar nas aUlas determinadas
pelo horário. O laicismo recebeu seu golpe de morte. A religião é
livre dentro do horário (244).
Levemos a efeito a bela iniciativa da Nação, pondo em prática os meios mais eficazes, mais modernos, mais seguros, para que
o Brasil se forme em breve tempo, um Brasil católico, integral, unido
e forte.
"A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e
garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas necessárias a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida
sã, e de harmonioso desenvolvimento de suas faculdades . ..
"O abandono moral intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsávefa por sua educação,
e cria ao Estado o dever de provê-las de confôrto e de cuidados .indispensáveis à preservação física e moral . . _ ( 245)
Estas já em 1938, as sábias disposições do Govêrno.
Praza a Deus se estreitem cada ~·ez mais hannônicamente os
laços dessa mútua cooperação e união de vistas entre os dois poderes
eclesiástico e civil.
·
A 5 de Julho de 1940 foi .assinado entre o Govêrno do Estado
do Rio Grande do Sul e a Arquidiocese de Porto Alegre, um convênio que, em abono da nacionalização integral do ensino, deixa, ao
Arcebispo "ampla liberdade e autonomia de fundar e manter escolas
católicas, bastando que as mesmas se sujeitem às cláusulas do convênio para terem o amparo da lei e a proteção do Estado."
"A Cúria Metropolitana se compromete... a manter nas
mesmas um ensino rigorosamente nacional. . . de acôrdo com a legislação federal e estadual atinente à materia."
"A Secretaria do Estado, por sua vez, reconhece a benemerência da Igreja Católica na difusão e nacionalização do ensino",
como claramente deixam entrever os pontos que se seguem na letra
do convênio" ( 246).
Compreende a Igreja que uma Pátria não pode subsistir
sem o Estado, e porisso apoiá-lo-á sempre na sua autoridade.
Compreende o Estado que a religião é o maior vínculo de

Mútuo cooperação entre o Estado e a Igreja

Qual seja essa mútua cooperação entre essas duas entidades
no que toca à formação da juventude deixou-a bem explícita o Papa
Pio XI na sua admirável encíclica "Divini Illius Magistri".
O Estado cooperará com a Igreja:
1) - Vigiando sobre as próprias escolas - fornecendo-lhes
mestres idôneos, sábios, conscienciosos capazes de exercer o múnus
gravíssimo de mestres integrais, que saibam levar seus discípulos
ao fim último para o qual foram destinados.
2) - Tutelando as obras cartólicas, secundando com suas
leis os direitos naturais da família e os direitos sobrenaturais da
Igreja.
_
3) - Defendendo a Religião Catdlica, Nacional, contra os
inovadores e propagandistas de teorias estranhas, causas fatais da
desorganização social e desunião do povo.
Tendo compreendido o alcance social desse apôio nosso
Govêriio reconheceu já em 1938 os direitos da Igreja, oficializando
o ensino religioso nas escolas: "O ensino religioso poderá ser contem(242)

~

~

r

para o desempenho da mais importante missão que lhes confiou a
Providência. Que as mães se habilitem a ser as primeiras mestras
de catecismo de seus filhos. Que tôda a organização da família
seja, pela palavra e pela ação, escola viva e coerente de virtudes cristãs.
"Que os sacramentos, veículos da graça divina, sejam recebidos em tempo e com o fervor da piedade esclarecida; não se protele além dos primeiros dias imediatos ao nascimento, o batismo,
que nos faz filhos de Deus; não se omita por negligência a confissão,
que nos prepara para a vitória nas lutas cristãs da virtude; não se
retarde nem se descuide a preparação para a primeira comunhão,
que leva a Jesus as alminhas que se entreabrem para a vida moral.
·
"A êstes desvêlos positivos alienas, pois, a mais vigilante so licitude em afastar dos próprios filhos qualquer perigo que lhes
possa ameaçar a integridade da fé, ou empanar-lhes a pureza dos
costumes.
"Contra a ação deletéria das más companhias, das leituras
corruptoras ou diversões inconvenientes, a Providência os constituiu
anjos tutelares dos filhos, incapazes ainda de se precaverem contra
males que desconhecem em tôda a sua virulência" ( 242).
Eis a maneira de se fazer mútua cooperação entre pais e catequistas: identificando os pais e os mestres, unindo o lar e a escola.

4.
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Carta Pastoral Coletiva do Concílio Plenário Brasileiro Apud, Revista "COR", ano I, fase. 8. vol. II. 1940.
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(243)
(244)
(245)
(246)

Art. 133 da Constituição de 10 de Novembro de 1938.
Constituição Brasileira Cap. II. art. 168. V. ·
Art. 127 da Constituição de 10 de Novembro de 1938.
Acha-se publicado na "UNITAS" orgão oficial da Província de Porto
Alegre Maio-Junho de 1940 n.o 5-6 - ano XXIX.
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união e a maior fôrça moral de um povo, porisso a sustenta e a am·
para.
Essa mútua cooperação entre o braço secular e o religioso é
que fará o Brasil integralmente nacional.
Já estavamos compondo estas páginas, quando se assinala
nova vitória nas plagas gaúchas com a regulamentação do ensino religioso ri.as escolas oficiais daquele glorioso Estado.
Eis o texto do decreto:
DECRETO N. 4898, DE 13 DE MARÇO DE 1954

Regula o ensi1W religioso nas escolas oficiais do Estado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, no uso das atribuições ·que lhe são conferidas pelo art. 87,
item II, da Constituição Estadual, Decreta:
Art. Lo - O ensino religioso, observado o disposto no art.
191, item VI, da Constituição Estadual, e na medida em que a doutrina respectiva se harmonize com as normas pedagógicas em vigor,
será disciplina integrante do currículo dos cursos primário, iural,
secundário, normal e profissional mantidos pefo Estado.
Art. 2.o - Para o efeifü do artigo precedente, as autoridades confessionais, interessadas no ensino do próprio credo religioso,
terão de registrá-lo na Secretaria de Educação e Cultura.
§ único - Tais autoridades serão os bispados diocesanos da
Igreja Católica Apostólica Romana e as organizações equivalentes
das outras religiões que, pelo seu credo e disciplina, não se mostrem
contrárias à moral ou aos bons costumes, nem constituam mera exploração da credulidade pública.
Art. 3.o - No ato da matrícula, entre as demais informações
regulamentares, a serem prestadas pelos pais ou responsáveis, terão
os mesmos de manifestar o credo religioso do candidato menor de
dezoito anos, e declm;ar se êste deverá, ou não, ficar inscrito para
as aulas de determinada religião.
§ único - Se o aluno já tiver completado dezoito anos de
idade, caberá a êle próprio resolver sôbre a escolha de que trata o
presente artigo.
Art. 4.o - Os professôres de religião serão livremente designados e dispensados pelas autoridades confessionais. Serão, porém,
obrigatoriamente dispensados, sempre que, por motivo grave previamente declarado à autoridade religiosa competente, o Secretário de Educação e Cultura determine sejam substituídos.
§ Lo - Poderão ser encarregados do ensino religioso;

a) os sacerdotes, religiosos e ministros das diversas confissües religiosas;
h) os diplomados em curso de relígião;
c) os catequistas habilitados perante a autoridade confessional competente.
§ 2.o - Durante o período de tempo destinado ao ensino
religioso, os professôres que o ministrarem ficarão submetidos ao
regime disciplinar do magistério público estadual.
Art. 5.o - O ensino de religião será de frequência obrigatória para os alunos nêle inscritos, e será prelecionado, em cada
turma, duas vêzes por semana, em aulas cuja duração variará de
trinta e cinquenta minutos, conforme o grau de adiantamento e a
capacidade dos alunos.
Art. 6.o - O horário das aulas de religião será fixado de
comum acôrdo entre o respectivo professor e o diretor da escola.

§ único - Durante o funcionamento das referidas aulas,
os alunos delas dispensados, por qualquer dos motivos previstos
neste Decreto, deverão desenvolver atividade que convenha aos
interêsses educacionais.
Art. 7.o - As autoridades confessionais 'competirá a elaboração dos programas do ensino do credo correspondente e a escólha
dos livros e do material didático.
§ único - Ao Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais da Secretaria de Educação e Cultura caberá fixar os padrões
alcançados, atendendo ao nível de desenvolvimento intelectual
. do aluno ou alunos, e às diretrizes gerais da técnica pedagógica adotada pelo Estado.
Art. 8.o - Utilizar-se-á, nesta disciplina, em todos os graus
de ensino que não forem regulados por legislação federal específica, o mesmo processo de avaliação do aproveitamento empregado
para a das demais. As notas obtidas pelos alunos, registradas nas
respectivas fichas e consignadas em boletim, serão levadas em conta para efeito de aferição da nota global.
Art. 9.o - Será permitido colocar, no recinto escolar, crucifixos e imagens de motivos religiosos.
Art. 10.o - São vedadas à diretoria e professores quaisquer
críticas que desrespeitem os sentimentos religiosos dos alunos de
outro credo, ou quaisquer medidas que os embaracem na sua liberdade confessional.
·
Art. 11.o - Revogam-se as disposições em contrário.
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INTERESSE

Poderes pedagógicos

.
Sem interêsse jamais poderá alguém preparar-se para a
.vida,. ~orque o ,,que não se abr~ça de c?rpo e alma, 0 que não se
adqune com gosto e. esp~ntaneidade (e isso o interêsse) larga-se
logo que. cessa a obrigaçao, logo que cessa a força motriz externa
do superior.
A educação forçada, apertada nos estreitos limites de duras
rngras, de uma ditadura, que coage o educando a proceder de tal
e tal m~do, ~ob penas severas, tal educação, tal disciplina é baldia
e nad~ unpnme n_o coração do aluno sem interêsse, senão tédio e
mven,c1vel ab.orr~c1mento .. De ,nada serve para a vida, porque logo
que ele se vir hvre, despir-se-a dela como quem se desfaz de um
fardo pes~do, como quem se desliga de cruciantes algemas.
.
E isto acontece sempre que o ensino não é motivado e valorizado. . ~ _sublimação e a valorização dos motivos consegue-se
pel~s pnnc1~10s da apercepção, intuição e interêsse, três fôrças
sôbre as quais r~pousam todo o entendimento infantil; fôrças essas
que bem podenarnos chamar de três poderes pedagóaicos.
Pela apercepção o aluno adquire as novas idéi~s por meio
de outras idéias parecidas, concatenando as novas às já assimiladas e conhecidas.
·
Pel~ intuição .ª criança vê diante dos olhos, quase apalpado
pelos sentidos, o ob1eto que se lhe propõe a estudar, a querer, a
amar.
Pelo interêsse a cria1~ça se in~trui e se educa espontâneamente, basean~o-se em motivos afetivos, que lhe impressionam a
alma e o coraçao. Esses afetos pouco a pouco se transformarão numa ~ontade _séria, decidida, inteligente, convicta, à proporção que
a criança va1 pautando seus atos na escala ascendente dos valores.
A

2.

•

A motivação

E' condição-fundamento de todo o interêsse.
Ninguém, faz coisa. alguma. sem rno~ivo, máxirne quando a
ação .r equer. esf~rço ~onsc1ente, exige constancia, pede sacrifício.
E se _isto ~ assim com os adul~os, que pensar dos pequeninos?
Jamais cnança alguma tomara interêsse por aquilo que não
apresenta valor para ela.
Os interêsses sensitivos da criança se opõem muitas vezes
aos interêsses racionais.
'
'
E' preciso levar os pequeninos a fazerem diferença entre uns
e outros, até subordinar os interêsses sensitivos aos valores ideais
que enobrecem a vida.
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Os motivos que devem levar pouco a pouco a criança a amar
a religião, a viver o seu catecismo, vão crescendo e sublimando-se
com a mesma criancinha: dos motivos naturais para os sobrenaturais. Esses motivos formam corno que uma escada, cujos degraus
devem ser proporcionados aos curtos passos da criança.
Ela tem que firmar os pés nos degráus superiores, por motivos mais perfeitos e sôbrenaturais.
Tôda a iniciativa, tôda a atividade infantil é propulsionada
por motivos, sejam embora inicialmente motivos de ordem natural
e sensitiva.
"A vida, diz Backheuser, pressupõe no seu desenvolvimento
um interêsse. Quem vive, vive para realizar alguma coisa. Viver é
lutar. E ninguém vive senão para realizar uma aspiração, um ideal. Vive-se para a alegria, para a riqueza, para a glória ou para Deus, mas
vive-se sempre para conseguir alguma coisa, que é o objetivo propulsor das energias.(247).
Êsse objetivo propulsor é justamente o motivo do interêsse.
E isto, entra pelos olhos! Se o avarento reune ouro a peso dos maiores sacrifícios e privações, sua ação é motivada pelo prazer. de possuir. Se o escul;}or artista passa horas, dias, anos e até a vida inteira a burilar pacientemente ~ma estátua, é motivado pela beleza da
arte, pelo gôsto do belo. Se o eremita kwa a existência no deserto, longe de todo o confôrto e prazer terreno, é levado pelo desejo de assegurar a bern-~aventurança. E assim cada ação, cada passo do
mortal supõe o interêsse motivado.
Ora, a formação moral e religiosa que, com tanto empenho
e saciifício almeja o educador dar à criança, é para a vida real.
Portanto não poderá ministrá-la, sem urna forte motivação dos atos
volitivos da criança, de tal modo que jamais se apaguem de sua
mente os hábitos das virtudes cristãs.
Com a repetição sêca e estéril, sem emprêgo de motivos pode-se formar um costume autômato e passageiro, jamais hábitos, jamais virtudes de fruto duradouro.
Enquanto o aluno não vii ligado ao exercício um motivo,
um valor bem valorizado, jamais se aplicará a êle com gôsto e espontaneidade, o que corta de vez tôda a constância.
Se ao contrário, êle pratica a virtude, porque vê que ela é
sublime, porque reconhece que ela é necessária; se se aplica ao estudo, porque sente que a religião nos faz conhecer e amar a Deus;
se guarda os preceitos, porque sabe que sem êles não se salva a alma
e não se ganha o céu, ah! então age por convicções, e sua formação
perdurará por tôda a vida e lhe valerá nos transes mais difíceis.
(247)

Backheuser -

Técnica da Pedagogia Moderna, pág. 41.
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Não há negar que entre os pequeninos a motivação é um
tanto difícil, pois, êles se guiam mais pelos afetos e ainda não pensam no futuro. Seu futuro é o presente! . . . E' mais difícil, porém
não é impossível, ao menos na escala correspondente e proporcional à sua psicologia. Então não se poderá fazer compreender a uma
criança, mesmo de cinco ou seis anos, que Nossa boa Mãe do céu
gosta dela, porque ela reza a Ave Maria? Que o Anjo da Guarda
a levará para o céu, porque ela reza o Santo Anjo? Que o Papai do
Céu a vai tornar muito feliz, porque ela sabe se benzer? Ohl porque não!
E tudo isto são motivos sobrenaturais. Fundam-se mais nos
afetos, que nos valores morais e na razão, mas preparam certamente o caminho para estes.
Pela intuição o catequizando aprende vendo, experimentando, sentindo coisas acessíveis aos sentidos externos, à fantasia e à
inteligência.
E isto não é difícil, nem mesmo na religião, pois que Deus
mesmo se mostrou de uma forma tão intuitiva, que é impossível
não o sentir. Levar a criança a esse sentimento para que tenha sentido aquela frase do salmo : Experimentai e vereis como é doce o
Senhor ( 248). Experimentai e vereis que a religião praticada não
é pêso insuportável, não é desumana, mas cheia de paz e alegria
e consolações. Tôda a criança sente o amor de um Deus que, na
sua linguagem materna e infantil, promete embalar-nos sôbre seus
joelhos ( 249), que no seu carinho se compara à galinha abrindo
as asas para os pintinhos ( 250) , que deixa 99 ovelhas para buscar
a ovelhinha perdida. ( 251).
3.

Aplicação psicológica

Mas como aproveitar-nos pràticamente dos três poderes pedagógicos? E como encher suas exigências?
Ligando a catequese ao lar, isto é, aproveitando-se dos conhecimentos, impressões, experiências e gratas recordações adquiridas na família, para com elas e por meio delas levar a criança
a aprender com gôsto e proveito os ensinamentos da religião.
· Antes de ensinar desperte o catequista nas crianças o desejo de aprender; ative-lhes o apetite do manjar espiritual, pois, como diz D. Basco, "ninguém aprende a não ser deleitando-se, e para
digerir o saber é preciso comê-lo com apetite."
(248)
(249)
(250)
(251)

Salmo
!saias
Lucas
Lucas

33, 9.
00, 12-13.
11, 11.
11, 34.
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, . í\ tluitas vezes dispõe-se sôbre um manjar uma flôr que ninguem come, mas que o tor~a mais ~elici?so e apetecível. . . Faça
o mesmo o cateqmsta e vera que o mteresse de seus alunos cresce
de ponto.
Para isso faz-se mister iluminar a inteligência e conquistar a
Pontadc pela conquista do coração.
· j

a)

Corno iluminar a inteligência?

?r.êsa a atenção, sugestionada a fantasia por qualquer truc
pedagog1co, .agu7ada a curiosidad~ com duas ou três perguntinhas
d e surpresa, esta pronta a lampan na com azeite e pavio e tudo.
Basta,,acendê-la. Mas acendê-la com que? Com o "ensinar deleit~ndo · Com cl'!lreza na expressão, nitidez nas idéias, precisão nos
termos, harmonia na exposição, elegânciai na forma. Eis tudo/
E para conseguir isto, aí estão as belas histórias, os exemp~os adeq~ados, as semelhari~as, as parábolas tão singelas, mas tão
vivas e ammadas.
E como a criançada gosta de uma historiazinha bonita! Só
não sabe disto quem nunca foi criança . ..
Uma história, um exemplo, uma comparação bem ordena.da ~nche de luz as cabecitas infantis, concretizando o ensino e pond o as claras as verdades da fé.

b)

Como conquistar a vontade?
j

Conquistando o coração e motivando o ensino. O coração é
o pont~ ~raco da forta.1:eza
vontade, que se deve tomar de assalt?. . Aliciando-o pelo mteresse, ganha-se-lhe a simpatia, e então é
so u fechando cada vez mais o cêrco até atacá-lo pelo ponto mais
fraco dos afetos. E ganho o coração, gaJ!ha está a vontade.
O coração da ciiança, de cordas extremamente sensíveis se
rende logo à mais leve emoção. Tocá-lo de leve é tê-lo nas mãos
to?o inte~inho e com êle a vontade, porque onde está o coração da
cnança ai está tôda a sua alma com tôdas as faculdades.
Mas n~ P.rovaçã~ dos afetos se toma necessário guardar moderad_:i prude?c1a. Nao toquemos demais nessa tecla, pois que o
coraçao da cnança é de per si mui delicado e sensível.
"Os tipos emotivos são uma legião" e fàcilmente caem no
deplorável sentimentalismo, que nada produz de são e duradouro.
Para ga~ar o coraç~o e a vo?tade infantil não é preciso mais
q~e fal~r uma lmguagem simples, smcera; uma linguagem do corac;ac ~, pois quanto mais sincera e convicta for a palavra do mestre, tanto
111a1s proftmda sua repercussão nas almas.
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Condições essenciais do interêsse

1. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, fazendo quanto possível ver e apalpar as idéias. Consegue-se isto
pelo método intuitivo ( 252) que, numa constante provocação da
curiosidade, aproveita-se dos conhecimentos da criança, do que ela
gosta e aprecia, para levá-la a novos Conhecimentos mais amplos,
mais perfeitos.
2. Partir de uma imagem viva, portanto de um cqnhecido
sensível para o abstrato, isto é, de urn fato concreto, de um sentimento da criança. "Ad invisibilia per visibilia" - Do visível para
o invisível, do fácil para o difícil. E' o que se alcança empregando
o método litúrgico e histórico ( 253).
3. Fazer operar a inteligência infantil. No bom exercício
das faculdades está o segrêdo de todo o aproveitamento.
E o único meio de fazer a criança tomar interêsse pelo catecismo é fazer com que ela perceba o sabor da doutrina vivida.
E para levar isto a efeito aproveitar-nos-emos do método ativo (254).
4. Adaptar e aplicar a doutrina à vida real da criança. Para que o ensin0 do catecismo seja integral e fecundo não bastam
imagens vivas, brilhantes, curiosas; têm que ser imagens penetrantes, motrizes, cheias de vida, de afeto; têm que formar uma idéia-f6rça, idéia-impressão, que a criança conheça, veja, sinta. Cada
conclusão, cada aplicação prática, ilustração, exemplo, etc. deve
ser relativo à infância, deve ter algo de infantil, algo de jovem, que
mostre a vida de cada dia no lar, na escola, nos brinquedos ... · A
isto chamam os pedagogistas: aplicar o método real. (255).

( 252)
( 253 )
(254)
(255)
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METODOLOGIA INTEGRAL DO CATECISMO
Despertando cada vez mais seu interêsse na leitura das páginas precedentes e animado, talvez, de um santo entusiasmo, perguntará o leitor a si mesmo: que sistema adotar em tão nobre tarefa'? Que método seguir p11ra ensinar bem o catecismo'? Que formas empregar, para racionalizar tão complexo trabalho e torn ar
eficiente a missão da doutrina?
O "Catequista Ideal" se propõe satisfazer tão justo desejo,
dedicando o presente capítulo à metodologia, pedra fundamental
de todo e qualquer ensino.
Depois de apm'ado estudo de ampla literatura catequética dos
autores mais cultos da vanguarda da renovação do ensino religioso, darão estas páginas ao paciente leitor a resultante que parece
mais plausível, apoiada na ciência e comprovada em grande número de testes pedagógicos.
Este pequeno estudo não alimenta o pi:etencioso intento de
analizar e criticar todos os métodos didáticos, o que daria assunto para grossos volumes e intérminas polêmicas. Deseja apenas
estudar os métodos · que nos interessam mais de perto, procurando
aplicá-los ao ensino do catecismo, para torná-lo mais fácil e eficaz.

1.

Pluralidade de métodos
O catequista age com. método, quando no exercício de seu
cargo - ensinar e educar - procede com ordem, com regra, com
consciência de seus atos; quando sabe usar com arte e critério os
meios e formas de ensino ditados pela pedagogia de acôrdo com as
necessidades psíquicas infantís.
Método é, portanto, o caminho deteiminado de antemão e
que êle há de seguir, para chegar ao fim almejado: levar segura,
direta eficaz, e ràpidamente ao conhecimento e aproveitamento da
verdade. Quantos métodos temos à nossa disposição? A esta pergunta muitos haviam de responder logo: "Há tantos métodos quantos catequistas/"
Mas esta conhecida hipérbole encerra um estéril e imperdoável laxismo, que tem levado não poucos a desanimar de colher
os frutos, cujas sementes semearam ao acaso, sem amanhar o terreno, sem preparar a sementeira ...
Compreende-se outrossim a razão desse laxismo, que tem seu
fundamento na multiplicidade de manuais, em que cada autor preconiza o seu método e exclui os demais igualmente imperfeitos.
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Diante deste labirinto de métodos e sistemas, tantas vezes
contraditórios, vamos procurar um fià de Ariádne que nos conduza através dêles e nos leve a satisfazer plenamente às múltiplas
exigências do ensino religioso e da psique infantil.
Não conhecemos um método sequer que, sem o concurso de
outros, satisfaça nosso ideal. Que fazer? Traçar um novo método,
único no gênero, impecável, que se aplique a todo e qualquer a;sunto, que se ajuste em todas as circunstâncias, que preei;-cha as
exigências diversíssimas de tôdas as idades, que .se amolde a quase
infinita diversidade de índoles e temperamentos?
Pretender tal, seria além de baldado e vaidoso intento, urna
imperdoável afronta aos maiores pedagogos e experimentados educadores de nossos tempos.
.
D e fato, o método por si só não é onipotente se lhe falta ~<
alma, que é o mestre. E' neste .sentid,o .que o Revd?. P:ó\dre. Delgado Lima Duarte citou o segumte topico num artigo publicado
no DIÁRIO DE MINAS: "O mestre é tudo ! Podem ser mudados
sistemas e métodos; podem ser construidos prédios e_ fabrica?os
mobiliários; podem ser renovados os regulam~ntos. ~ l;is tudo ;sso
é importante, mas não basta! Nada ou pouco mflmra sobre a criança. se não houver na escola, Mestre inteligente, preparado. bom. c1ri~hoso, e compenetrado de sua altíssima missão apostólica." ( 256) .
2.

Sistema cíclico (global)

O sistema cíclico consiste em ensinar a doutrina no seu complexo, partindo de um núcleo central que se repete em cada classe, desenvolvendo, intensificando e aprofundando cada vez mais
as verdades essenciais da religião.
A essência do sistema está em apresentar ao aluno as partes essenciais de um todo, de modo que cada uma delas, ir;_clusivc
a inicial contenha virtualmente o todo. Assim como o esboço, de
. um qua~lro contém a cena que êste _quer representar. . O contrário seria ensinar em cada classe sucessivamente as partes mtegrantes
da doutrina, a Fé na primeira, na segunda os Mandamentos, na terceira a Graca. . . Êste sistema progressivo já foi de há muito abandonado pel; pedagogia por não harmonizar com o desenvolvimento psíquico da criança.
_
.
Separados os alunos em .diversos cursos, recebera,º o ensino integral do catecismo, globalizando em cada classe Fe, Mandamentos, Graça, etc., limitando apenas a intensidade, segundo sua
capacidade receptora.
.
.
Neste sistema, portanto, o curso mfenor, embora de_ um m_odo geral, abrange todo o catecismo que os cursos superiores vao
(256)

DIÁRIO DE MINAS, 28 dezembro de 1936.
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,..: (r"rf11rd1111·11tc m111Jlimulo <' aprofundando, elucidando pontos obs<·•rros, completando-o com novas matérias com êle relacionadas co11.w história bíblica e eclesiástica, apologética, liturgia, ação ~ató
lrca ...

Ca<la classe tem assim o seu ciclo de ensino ou programa de
antemão preparado e bem definido.
. . . No sistema cíclico, escreve Mons. Anísio, cada fase
de cultura é um círculo perfeito, todas as disciplinas - todas as
partes do catecismo - são ensinadas a uma vez em cada curso ampliando-se e desdobrando-se nas classes seguintes as noções ;onferidas nos primeiros graus do ensinamento.
... Assim o ensino procede em círculos concêntricos, partindo do mundo experimental do menino, para realizar várias circunferências, cada qual mais dilatada.
.... O sistema cíclico deve sua origem ao progresso da pedagogia, que nos descreve a ordem do desenvolvimento das faculdades e o círculo das representações do menino, e, com isto, prescreve que o ensino se acomode à índole infantil e se prepare em
cada aluno a atenção perceptiva, associando-se o conhecimento novo ao antigo" ( 257).
Essa globalização do ensino. em circulas concêntricos, que
faz o método cíclico, recomendam-na os melhores pedagogos, como necessária para a idade juvenil.
"Se o espírito da criança procede do geral para o particular.
do todo para as partes, do concreto para o abstrato, é óbvio que o
ensino deve ser globalizado, pois só assim se acomoda à marcha
natural da mente infantil.
". . . Até sete anos, idade da escola primária, deve imperar
soberano, porque ao · estádio da síntese fantástica somente corresponde o ensino global: totalidades, situações concretas" ( 258).
Segundo NEWMANN até nove anos ou dez é imprescindível
a globalização do ensino, porque está prêso às coisas concretas e
singulares, encontrando dificuldades para as abstrações.
O sistema cíclico está em perfeita consonância com as leis
desenvolvimento psíquico e físico do menino. Em qualquer
idade, em qualquer grau do desenvolvimento físico-psíquico o indidíduo possui o seu eu relativamente perfeito: em qualquer grau do
desenvolvimento intelectual o sistema cíclico dá ao estudante um
ensino rdl.ativamente perfeito e completo.
A criança se desenvolve, mas é sempre o mesmo eu; o sistema cíclico desenvolve a doutrina, mas ela é sempre integralmente
a mesma, cada vez mais clara, mais ampla, mais lúcida, mais harmônica, mais firme na sua essência e nas suas partes.

?o

(2.'57)
(2.'58)

FELISI, "Appunti di Pedagogia catechistica", pág. 31.
Anísio - "Tratado de Pedagogia" pág. 359.

232

PE.

AGENO:H

N.

MAlU)UES

()

E' o que tão bem explica o Santo Padre Pio XI numa carta
dirigida em 1934 ao Episcopado da Colúmbia: "O catecismo contém tudo o que a todos é necessário saber para servir a Deus, para
conservar a dignidade humana, para cumprir todos os deveres respectivos, também civís e sociais, e na medida em que o homem
avança em idade e saber, o próprio catecismo se amplia e aperfeiçoa, desdobrando todas as riquezas de verdades, que estavam contidas nas suas primeiras e resumidas páginas, oferecendo das mesmas uma explicação cada vez mais completa, cada vez mais luminosa, cada vez mais satisfatória para tôdas as injunções da vida,
cada vez mais correspondente a todos os rumos nos quais a vida se
explica e se desenvolve" ( 259).
Mas, devendo o catecismo ser aplicado à vida, isto é, vivido
desde os mais tenros anos, torna-se necessário conhecer logo a doutrina no seu complexo, para que em qualquer idade e qualquer
circunstância receba a alma um alimento completo dos recursos
sobrenaturais.
O ensino da religião, mais do que, qualquer outro, reclama
essa globalização, pois forma um todo orgânico quase homogêneo,
que resume a história da humanidade: Criação do homem inocente, feliz, livre. . . Pecado e seu castigo pelo abuso da liberda<le ...
Redenção pelo Filho de Deus. . . Eis os fatos que a compendiam
e sôbre que repousam o dogma, a moral e o culto.
O sistema cíclico os engloba todos para dar uma visão integral da religião.
Sôbre as excelências do ensino global, que vamos sem mais
adotar, cremos ter dito o suficiente, passando agora aos métodos
que se harmonizam com êle.
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pn ~:.a 11do os demais, seria exclusivismo, unilateralismo, que nos le.
varia ao absurdo dos métodos monistas de Houssean.
Ca~a. rnét~do tem algo ~e bon~ algo de aproveitável, algo
de necessano ate, em dadas circunstancias, que não sãci sempre
as mesmas n~:U no ensino, nem no mestre, nem no discípulo, corno
teremos ocasiao de observar no decorrer destas páginas.
"A ciência do menino não despreza nenhum método nenh~im n:eio que sirva para .conhecer a alma infantil. Os fato~ psíqmcos sa~ de u~a c~mplexidade enorme e, não raro, o que escapa
a um me10 de mvestigação se descobre a outro. Com razão quer,

Métodos de ensino.
Fazer aqui um estudo crítico de tôdas as leis didáticas, seria
prolongar inutilmente uma questão, que deu a C. Roy assunto para todo um livro de quase 400 páginas. Abstraímos, p ortanto de
todos os métodos que a expe11ência e a pedagogia já demonstraram
não enquadrarem com o ensino religioso e a índole infantil.
Estudaremos os métodos histórico, bíblico, evangélico, litúrgico, procurando harmonizá-los num método único denominado por
C. Roy indutivo integral ( 260), e modernamente conhecido por
intuitivo ou psicológico.
Apegar-nos, outrossim, digamos, ao melhor dos métodos des(259)
(260)

lí

"Guida prática all'insegnamento del Catechismo", pág. 33.
:.\bbé C. Roy" Méthode Pédagogique de l'Enseignement du Catéchisme". pá~. 278 ss.
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:10 passo qu<' 011 lros 11111 ito 1ncticulosos na observância das
11•gr;1s di<L'tli<'as, co11t11do uão produzam impressão profunda nos
:d1111os.
l'<,stalozzi e D. João Bosco são exemplos frisantes dessa
'1·nl:ul<'."
.. Nossos catecismos, escreve Charles, devem ser o fruto não
;1·1·1• 1· úrido, mas fruto saboroso do ensinamento do evangelhd. Se
1' l<·xlo do catecismo não é ilustrado pela narração da vida do Sal,·ador, se. ~or.na indecifrável para as crianças, cuja inteligência nascente e fragil, passa pelo prisma da sensibilidade e sente necessiclad1 · de ima~ens concretas, vivas, com côres de história" (264).
Embora o evangelho por si só não seja completo e suficien- ·
cor~o o 9-uerem os amantes do método exclusivamente evangéhc~, nao deixa de ser uma fonte riquíssima à disposição do cateqmsta.
E não parece irreverência chamá-lo ele fonte em lugar de
métod?, P?i~ que o. próprio Cristo não foi exclusivista em sua pedagogia divma. Eis porque preferimos, para bom entendimento,
tomar a expressão "método evangélico" no sentido de método observado por No~so Senhor e contido no evangelho, isto é, o caminho
seguido por Ele na explicação de sua doutrina ao povo.
". . . Assim compreendido o método evangélico é verdadeiramente método, e até mesmo o único em que elevemos basear a metodologia catequética. Cristo não foi apenas perfeito Deus, foi também. homem p~rfeito, ul~rapassando em peifeição tudo o que já
se vm e se vera de perfeito em niàtéria de ensino. E foi, por êste
título, ,? psicólogo n;iais profu.ndo e admirável de todos os tempos.
Podemos, pois, conclmr que os processos humanos que empregou na explicação de sua doutrina, são os mais humanos e os
mais adaptáveis á inteligência humana, os mais adequados a recepção e aceitação das grandes verdades.
" ... O processo de Nosso Senhor constituiu essencial e fundamentalmente em preparar cuidadosamente o espírito ele seus ouvintes pelos meios condetos de que dispunha, a receber noções
abstratas, noções que os ultrapassavam, como o sobrenatural ultrap_assa o natur~l. E' que de modo geral Êle tomou por ponto de partida uma parabola, um exemplo concreto, para chegar ao esclarecimento de. uma noção abstrata e elevada. Ora, eis aqui o princípio
e o func10namento fundamental do método intuitivo ou indutivo
integral.
'". . . De outro lado Nosso Senhor não se contentou em buscar
suas. co~1paraç~es; ~uas parábola~, se:is exe~nplos na história sagrada ( metodo histonco) ou na liturgia ( metodo litúrgico) de seu
tempo, mas as tirou sobretudo e com preferência da vida quoti-

pois, Claparéde que os métodos sejam co11sid<·rados d<· 1ai lll'd1 ·111
que não se excluam, mas se completem'' ( 261).
E' o que tentaremos fazer, procurando harm011izar dcJ,ai\<,
de um mesmo sistema, todos os métodos que de algum mocl< 1 • s1 ·
possam aplicar ao ensino do catecismo.

Psicologia dos métodos
O mesmo sistema numa idade requer um método, noutra rt·q uer outro, por conseguinte sua escolha não deve ser arbitrária.
pois as faculdades não aparecem tôdas ao mesmo tempo e com "
mesma intensidade, com o mesmo vigor na criancinha, no adolescente, no jovem.
Ora, o método, como diz Monsenhor Pedro Anísio, ( 262), .
não tem outra razão de ser senão ajudar a mente humarni nos seus
passos para aprender as verdades sem grande fadiga e perda de
tempo.
Portanto deveremos tomar para as criancinhas uma forma
bem simples, acessível às suas tenras inteligências; para os jovens,
capazes de maior esfôrço intelectual, outra forma apta para êles.
Não podemos, portanto, nem ensinar ao acaso, empregando
a esmo qualquer método indistintamente, nem tão pouco usar sempre o mesmo método rígido e imutável.
Falando sôbre o criterioso emprêgo dos metodos, escreve.
~fax Krause: "A instrução dos pequerruchos rejeita as formas e
regras rígidas; é elástica, flexível; acomoda-se à mentalidade, às
circunstâncias e incidentes com jeito e liberdade, mas em tudo isto
há plano, ordem e nexo psicológico" ( 263).
E' um fato lamentável que muitos professores e também li·
vi:os. de metodologia, parecem ver nos métodos apenas conjuntos
hab1lnwnte organizados, de prescrições rígidas, à semelhança das
regras gramaticais e aritméticas, que naturalmente são fixas e inaltei;áveis. Esquecem-se de que os métodos pedagógicos têm alma:
são animados de um espírito, que visa em primeiro lugar, a realização perfeita das finalidades religioso-éticas do ensino, a assimilação viva do que se propõe e a produção de novos valores.
O espírito que deve dar vida ao método, depende sumamente da personalidade individual do catequista. Quanto mais
ricos forem os dotes pedagógicos do professor, tanto mais benéfico
e fecundo sei'á o uso que êle fará do método. Daí o fenômeno singular, muitas vezes observado na história da pedagogia, que fortes
personalidades ético-pedagógicas tenham tantos e tão grande~ re(261)
(262)
(263)

\-tons. Pedro Anísio, Tratado de Pedagogia, pág. 28.
Mons. Pedro Anísio, Tratado de Pedagogia, pág. 32 ss.
}.fax Krause S. J. "Pedagogia Catequética" Citado em "O ECO".
8, de 1932, pág. 236.
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Clmn. Charles, "Catéchisme par l'Évangile", préface apud Roy.
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Método indutivo-integral (intuitivo )

Baseando-se no princípio fundamental da escolástica: '"nada
chega à inteligência sern passar pelos sentidos": ( 268 ) quer o método intuitivo tornar o ensino sensível à criança, partindo sempre
do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato,
do visível para o ínvisívél, do natural para o sobrenatural, do geral
para o particular, do simples para o complexo, dos fatos para as
(265)
(266)
(267)

(268)
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diana de seus ouvintes, do seu meio social e natural; além disso utilizou para este fim todos os instrumentos e subsídios que os costumes do tempo deixavam ao seu alcance (método real). Ora, é
em tudo isto que consiste o método indutivo-integral. Devemos,
pois concluir, que foi este o método catequético manifesto no evangelho e empregado p or Nosso Senhor'' ( 265 ).
Não faltam bons livros que nos tragam todo o catecismo
ilustrado com as respectivas histórias, parábolas, exemplos, semelhanças do santo evangelho.
O ponto capital durante a narração de uma história é fazer
ressaltar dentre os pormenores as p artes essenciais da doutrina que
a mesma encerra.
D epois de uma exposição clara, viva, intuitiva, para maior
eficácia, é de importância mostrar um quadro, pondo em maior
relevo os p ontos q ue contêm e elucidam a doutrina.
Os quatro métodos supracitados, tomados separadamente e
no sentido exclusivista, em que os conceb em os respectivos autores
são incompletos, imperfeitos e insuficientes ( 266).
E ' verdade, como o havemos demonstrado, escreve o mesmo autor, é preciso lançar mão de temas de comparações, de imagens, de anedotas, da história universal e nacional, mas isto só não
é suficiente; é verdade que é preciso tirá-las da bíblia, mas esta
fonte é também insuficiente; é preciso evidentemente colhê-las n o
evang<dho, mas também em outras fontes; é preciso enfim servir-se da liturgia, mas esta fonte, como as precedentes, não é suficiente. Tôdas as fontes necessitam ser completadas pelos temas tirados do meio natural da criança" (267).
Sem atender portando às definições que exageram seus respetivos valores, vamos uní-las e combiná-las num só método indu ·
tiva integral, que se amolde às complexas exigências do ensino e
satisfaça plenamente às necessidades psicológicas da criança.
3.
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Roy, "Méthode Pédagogique de l'enseignement du Catéchisme", pág.
334.
Roy, "Méthode Pédagogique de l'enseignement du Catéchisme".
Idem, ibidem, pág. 253 sgs.
Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica". I 985, a :.
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<l1}i11.icc11·s .. . 1111111<1 palavra: do 1nais fúcil para o ruais difícil, a li111
de alcançar o máximo de aproveitamento com o mínimo de fadiga.
E' .apelando para os sentidos e principalmente para a imagi1wçiio das crianças que o catequista lhe deve apresentar seu ensinamento.
Não que êste umco apêlo seja suficiente, explica o autor,
rnas deverão seguir-se também explicações e aplicações dedutivas,
nas quais o catequista fará apêlo à inteligência da crlança, usando
por consequência, de processos indutivos, como preparação do espírito p ara a recepção das explicações e aplicações d edutivas ( 269) .
A pedra de toqu~ dos pedagogistas modernos é a intuição
ela qual, dizem todos, depende quase exclusivamente o entendimento infantil. O método que não se apresentar hoje em nome da intuição não tem mais entrada em parte alguma, porque não é natural, não é conscentâneo com as disposições psicológicas e as l ei ~
didáticas.
Já que portanto o nome foi unânímemente adotado, vejamo;o
uma palavrinha a respeito. Intuição, segundo se entende aqui, está
fo ra do plano da metafísica. Intuição intelectual é própria tão somente dos anjos e santos. Para nós não conhecemos outra que a
intuição sensitiva ( 270), qtrn consiste em objetivar as idéias, tornando-as palpáveis aos sentidos.
"Quando empregamos a palavra intuição, diz o Dr. Decoene,
citado por Roy, entendemos uma mobilização geral dos sentidos,
e especialmente do ouvido e da vista, quando o tocar ou apalpar.
não p ode ser pôsto em contribuição."
Não obstante a simultaneidade de ação, para maior clareza, distinguem os autores a intuição interna e externa. A prjmeira
impressiona os sentidos internos: memória sensitiva e imaginação,
por meio de imagens vivas, histórias, p arábolas, contos, analogias .. .
A segunda impressiona direta e imediatamente os sentidos externos, vista, ouvido, tato . . . por meio das lições de coisas, quadros
gráficos, estátuas, dísticos, gravuras, objetos do culto ...
O que a criança não toca, não vê, não sente também não
entende, não percebe, não liga ...
Ela adquire, porém, o conhecimento do supra-sensível por
meio de formas sensíveis, operando os sentidos, como ponto de
partida para a ação continuadora da inteligência e vontade . . .
Eis porque tanto insiste Roy em que se apele para a imaginação · centralizadora das atividades infantís: "A grande regra pedagógica de formação inteletual na criança na idade escolar, é diri(269)
(270)

Roy, "Méthode Pédagogique de l'enseignement du Catéchisme" pág.
280.
Roy, op. cit. pág. 81.
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gir-se em primeiro lugar à imaginação com todos os meios susccptíveis de a despertar e provocar, de a formar e de dirigir sua ação;
de a fazer produzir seu pleno rendimento; imagens reais e verbais,
comparações, parábolas, histórias ...
"E' preciso, portanto, falar aos sentidos, para fazer ver, para
fazer imaginar as coisas que ensinamos" ( 271).
"E como o meio no qual vive a criança exerce sôbre ela
uma influência prepondernnte, estas imagens, comparações, parábolas ou histórias devem ser colhidas no meio onde ela vive, ou ao
menos devem ser adaptadas a êle, se lhe são estranhas" ( 272) .
Se o método indutivo se torna necessário e até indispensável no ensino das matérias profanas, muito mais ainda no ensino
religioso, tão cheio de verdades abstratas, dogmáticas e morais.
E' o cinzel com que o catequista há de gravar em letras
de ouro na alma das crianças os mais sublimes ensinamentos da
doutrina cristã, modelando-se em tudo pelo rnodêlo inefável de Je·
sus no qual, diz São Mateus (273 ), se cumpriram as palavras do
profeta: "não falava a não ser por parábolas". (274).

o

MÉTODO INTUITIVO

o

o
Do conhecido para
História Biblica
1

11

o desconhecido
!

1

Do concreto

Fontes do método indutivo
Formando o método indutivo-integral uma combinação harmônica que concilia os métodos histórico, litúrgico e evangélico,
tem a seu dispôr riquíssimo arsenal de subsídios intuitivos, haurindo-os nas fontes copiosas da história sagrada e profana, do evan- ·
gelho e da liturgia, acrescendo ainda as fontes oferecidas pelo meio
natural da criança: lar, escola, sociedade e meio ambiente.
Um método assim integral exige-o a mesma formação integral da criança, de maneira que o catequista não só instrua a inteligêucia, mas a eleve, a eduque, formando uma verdadeira mentalidade religiosá. Com tal abundância de meios poderá êle mais
facilmente mover o coração e a vontade da criança, e <lidgirá mais
seguramente tôda a sua vida individual, familiar e social ( 275 ) .
E não foi outro o modo de proceder de Nosso Senhor em
suas pregações, como teremos ensejo de demonstrar no decorrer
destas páginas.
E' óbvio que não poderão entrar em todas as aulas simultâneamente elementos de tôdas as fontes e métodos; aproveitam-se
e aplicam-se aquelas que melhor se enquadram com o assunto da

História Evangélica

História Eclesiástic

para o abstrato
Do visível paro
o invisivel

1

1

História Profana

História dos Santos

Do natural para
o sobrenatural
Do gera paro
o particular
Do simp es para

Liturgia

o complexo
1 1

Dos fotos para
Meio Ambiente

as definições

(271) Cha n. Blouct, " La sanctification des Enfan ts", pág. 39.
(272 ) Roy, op. cit. pág. 62.
(273)

(274)
(275)

o

Mateus, 13,34.
Salmo 77,2.

Roy, op. cit. pág. 167.
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doutrina em exposição. Às vezes assenta melhor a bíblia, o evangelho, a história sagrada; outras vezes a liturgia, a história profana, a vida real.
Passemos, pois, às fontes que nos apresentam os diversos
métodos catequéticos, integrantes do método indutivo, adotado pelo
Catequista Ideal, Nosso Senhor Jesus Cristo.
a)

!oEAL

241

relação com a doutrina em exposição, ou si não é tangível pela inteligência do aluno.
A história, quando é clara, verossímil, prática, adequada e
oportuna é um meio eticacíssimo para ensinar de um modo atraente e sensível. E' a moral em plena ação.
Uma história clara e verossímil na substância e nas partes
não admite coisas estranhas, fantásticas, irreais, evitam os contos
ridículos ou que deixam más impressões. Não é necessário, porém, que seja sempre um fato histórico, evitando quanto possível
o fantasmagorismo ineficaz e inoportuno em face do caráter sagrado da doutrina.
A história é prática, oportuna ·e adequada, quando encarna
e traduz a moral da lição, de maneiras que ela cristalize sempre
uma verdade em foco.
Histórias da carochinha, das fadas e dos anões, dos piratas,
do Tarzam e dos cowboys servem perfeitamente como passa tempo
e divertimento nas horas de recreio, antes ou depois da doutrinà.

A História (método histórico)

Se as figuras exercem grande poder atrativo sôbre os olhos,
a história não opera menos intuitivamente sôbre a imaginação e o
coração da criança. · E' um excelente veículo da verdade, o qual
se aproveita do sumo interêsse que tôda a criança nutre pela história, para apresentar-lhe em fatos concretos os elementos de uma
verdade nela incorporados.
O seguinte fato, comentando por Hoy, (276), nos mostra a necessidade natural que têm as crianças de ouvir histórias.
No decorrer do ano de 1927-28, um professor de psicologia
da Universidade de Koenigsberg, Martin Keilhacker, lançou uma
pergunta que ns crianças mesmas deveriam responder à maneira
de um teste, sôbre a concepção que elas faziam do mestre ideal.
Chegam-lhe à mão 3. 967 respostas de crianças de 10 a 20 anos.
As respostas vindas .de crianças de 10 a 14 anos são unânimes em
reclamar um mestre que seja bom contador de histórias: "E:le deve
nos contar muitas histórias" ... "deve ler histórias bonitas" ...
Mas, observa, prudente, o mesmo autor, não vamos com isto
considerar as histórias como meras recompensas .. . mas como fazendo parte da lição mesma, 'incorporando-se com as explicações;
sua razão de ser é tornar a criança atenta e facilitar-lhe a abstração de uma noção inteligível. Porque só neste caso elas atingem
sua finalidade, que é preparar a inteligência para receber uma noção abstrata, envolvida assim num fato concreto.
Se, por exemplo, para explicar à criança a presença real, contamos-lhe por meio de imagens e de um modo interessante, o prodígio de Bolsena, Imelda Lll;mbertini, São Luiz de França, ela não
tem mais grande dificuldade de compreender o que queremos dizer, quando lhe explicamos que Nosso Senhor está realmente presente sob as aparências do pão e do vinho, tão verdadeiramente
como outrora em Belém e Nazaré" ( 277).
E' de uma importância definitiva que a história seja adequada ao assunto e aos ouvintes. Por mais linda e interessante que
seja uma histórica, perde todo o seu valor e sua graça, se não tem
(276)
(277)

CATE<,>UISTA

História bíblica (método bíblico )
"O Antigo Testamento é por si só uma fonte inesgotável
de fatos e exemplos dramáticos, cativantes, edificantes, cuja narração agrada sempre, e leva ao dever, ao mesmo tempo que comporta
sempre uma instrução prática ( 278).
"Que histórias mais lindas que aquelas que nos narram os
Livros de Deus?! Histórias verdadeiras: elas mesmas foram vividas. Histórias dramáticas: seu objeto é simplesmente grandioso.
Histórias cativantes: são contadas para o homem pelo mesmo Deus
que criou a alma do homem. Histórias edificantes: inspiram o horror do vício, quando não pregam o amor da virtude. Histórias
novas: como tudo o que se diz no Livro de Deus, •são sempre
atuais. . . Histórias, cuja narração abençoada por Deus, agradará
sempre à alma cristã e a levará sempre poderosamente ao cumprimento do dever" ( 279).
"Todas as verdades dogmáticas e morais têm seu fundamento sensível na história sagrada. Elas nascem dela de certo modo
como a planta de sua raiz" ( 280) .
"Que a história bíblica preceda ao catecismo, escreve um célebre autor, citado por Hoy, está em perfeita conformidade com os
princípios psicológicos, procedendo do concreto para o abstrato.
A história bíblica concretiza as verdades abstratas do catecismo ...
(278)
(279)

Roy, Méthode Pédagogique", pág. 98.
Idem, ibidem, pág. 99.

'280)
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P. Dr. Jacó H. Slater, "Explicação do Pequeno Catecismo".
R. P. Billet, "Tresor des Catéchistes", préface.
"Manuel du Catéchiste", pág. 124.
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Ela se torna um verdadeiro catecismo em imageus. . . Corno dar.
por exemplo, urna idéia dos atributos de Deus, senão relatando 11s
fatos bíblicos que os manifestam? A história bíblica e o catecísmo
deveriam sempre se combinar, se entrelaçar, se compenetra" ( 231).
Ao narrar uma 'história deve-se contai' também o que está
nas entrelinhas. Desde que não altere o sentido procede-se bem
falando a linguagem fantasista das crianças. Nos cursos superiores podem as histórias ser mais sucinüis, mais breves, insistindo-se nas verdades que contêm, fazendo conhecê-las às claras, ganhando ao mesmo tempo a inteligência, o coração e a vontade. Só.
assim se pode chamar a intuição de onipotente".
H istória1 eüa ngé! ica (método evangélico)

"Mais necessária ainda. pois que ela não fala mais sàmente
passagens proféticas que anunciaram a vinda do Salvador; sôas figuras que traçaram seu divino perfil; mas sôbre o Sah~"
mesn1o, sôbre sua cli\'ina Pessoa, sua vida e seus ensinamen( 282).
Um exen1plo tornará claro o assunto em foco. Tomemos o
milagre da ressurreição do filho da viuva de Naim. Idéia central
a inculcar: a evidência do mílagre.
Eis o quadro: o caixão carregado por quatro homens, as
toalhas braúcas, o préstito fúnebre: mostro-os às crianças para provar que o que ali ía era ele fato um morto, um defunto, cuj0 entc;r
ro o povo acompanhava para o cemitério. O jovem sentado no
ataúde, com os olhos abertos, olhando contente para Jesus, que o
toca na fronte, dizendo que se levante, mostram que o defunto
voltou à vida, que sua alma já está outra vez no corpo. O espanto
dos circunstantes, a ·expressão de reconhecimento e gratidão da
mãe do ressuscitado, mostram a evidência do milagre, que só Jesus,
como Deus todo podernso podia fazer.
Não há menino, por mais lerdo e tôlo que seja, que não
tome o mais vivo interêsse, que não preste a mais perfeita atenção, e que não tire ao menos algum proveito de uma doutrina, que
faz o ensino assim tão simples, tão claro, tão atraente e sobretudo.
tão intuitivo.
das
bre
dor
tos"

História eclesiástica

Serve para ilustrar n ão poucas passagens do catecismo. "Que
coisa mais própria, por exemplo do que contar a vida dos primei(281)
(282)

Abbé Bandas, "Catéchetical Metods", pág. 46.
Abbé Roy, op. cit. pag. 100.

ms eristiios, para dar uma idéia do amor ao próximo? Que coisa
111.ais t'fícaz para inspirar a coragem de professor publicamente a
sna fé, do que a história das perseguições e dos mártires?
História dos Santos

"Que mina mais preciosa, para fazer compreender o valor
do cumprimento exato dos deveres de estado, por mais modesto que
possa parecer!"
A tendência imitativa das crianças sabe tirar proveito de
todas essas histórias, e sobretudo dos santos pequeninos. Como
elas gostam de escutar a vida de Santa Teresinha, de Cuido Fontgaland, de Bernardete, de Aldo Marcozzi, Pedraja, Fochesato, e
tantas outras criancinhas modêlos sublimes de virtudes.
História profana em geral.

Abrange a história da humanidade: quantos exemplos da
Providência divina, quantas provas de sua divina justiça, castigando às vezes povos inteiros pela transgressão de suas leis.
Que belo exemplo de caráter firme um Garcia Moreno! Que
prova mais evidente das vaidades mundanas que a queda de Napoleão! Quantos exemplos de vultos inconfundíveis da nossa· História Pátria, e até da história regional e local! Exemplos de fé, de
amor, de desprendimento, de magnanimidade, de abnegação, de caridade, de são patriotismo ...
b)

A liturgia (método litúrgico)

"E' uma fonte rica e fecunda de que o catequista deverá
utilizar-se abundantemente, se quiser tornar seu ensinamento vivo e vivido, sensível e intuitivo, adaptado à natureza da criança, à
sua vida concreta e real. Buscar nas cerimônias litúrgicas têrmos
de comparações para ilustrar as noções de catecismo, para as tornar sensíveis, palpáveis, por assim dizer, é agir não sàmente sôbre
a inteligência, mas também sôbre o coração e a vontade.
A liturgia, com efeito, é uma vida que se exprime por meio
de ritos, cantos, preces, imagens. Seus ritos são símbolos nos quais
se encerram o dogma, a moral e a história da Igreja; as preces são
sua síntese; as imagens sua representação artística. O todo impressiona vivamente. E esta viela é renovada contlnuamente no
ciclo litúrgico do ano eclesiástico, que faz alternar as festas mais
solenes com os aniversários mas impressionantes; as melodias mais
jubilosas com as salmodias mais lúgubres.
A liturgia reproduz anualmente a vida de Nosso Senhor Je-
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Roy, "Métbode Pédagogique de l'enseignement du Catéchisme" pág.

(284)

Beauduin, "La pieté liturgique", pág. 30; cit. apud. Roy.
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<lo Javacrn diviuo da alma da culpa original, a toalha branca da
inocênda, tudo concorre para deixar na mente das crianças um
conceito menos abstrato do. pecado dos homens e de sua redenção.
Em nossas aulas de catecismo tôdas as crianças deveriam
saber administrar pràticamente o batismo de socôrro. · Esses dias
um vigário do interior envolveu tôda a catequese paroquial em
grandes festas no batizado de uma encantadora boneca récern-chegada de uma vitrine do Rio. Padrinho, madrinha, sacerdote, coroínhas, convidados, e tudo mais. . . Iniciadas as crianças de antemão no rito batismal, compreendendo, portanto, o significado. das
·cerimônias,' com que inter~sse e alegria acompanhavam elas cada
gesto e cada palavra -d o sacerdote!
Ensinar assim é ensinar deleitando, ensinar fazendo, ensinar vivendo a doutrina. Ensinar assim é não perder tempo em
vão com intérminas e estéreis repetições, cada vez mais enfadonhas e fastidiosas.
·
A liturgia, portanto como veículo e instrumento da religião,
vem completar o método indutivo integral, mediante esses atrati~
vos sensíveis que, agindo sôbre o coração e a fantasia, conduzem
a inteligência a compreender melhor o sentido da religião que professamos .

sus Cristo, evocando e recordando constantemente .seus ensinamentos pelos seus evangelhos .e suas epístolas; vulgarizando, pelas homilias, a vida dos santos pela lembrança de sua história" ( 283).
O culto sacro, essencialmente intuitivo, é um dos meios mais
eficazes para tornar inteligíveis e amadas as verdades do catecismo. As festas, as cerimônias, os hinos, as imagens, os objetos do
culto são a expressão viva e atraente, que vivifica e anima a doutrina, imprimindo-a na fantasia e gravando-a no coração.
Se bem que a liturgia não possa sozinha satisfazer a tôcla,;
as exigências do ensino catequético, como o querem os autores do
método litúrgico, não deixa de ser uma fonte riquíssima, necessária e mesmo indispensável ao método indutivo integral.
Não a dispensou Jesus em seus ensinamentos, não a dispensaram os apóstolos e santos padres, não a dispensa a Igreja (284).
Nas ciências profanas se dão as lições concretas, levando os
alunos a tomarem contato direto com as coisas. Para isto organizam pequenos museus escolares, coleções de figuras, viveiros de
passarinhos, herbários, aquários, etc.
Porque não poderíamos para maior eficiência do ensiuu religioso fazei: também uma coleção de objetos do culto? Assim para a explicação da santa missa deveria se ter como material didático: cálice, cibório, patena, corporal, sanguinho, etc. Que as crianças saibam o nome e a significação dos principais objetos do culto,
as vestes sacerdotais com suas côres simbólicas, como também dos
monogramas e sinais expostos no templo: lâmpada do SS. Sacramento, tabernáculo, altar-mói, mesa sagrada, imagens, emblemas,
confessionário, púlpito, via sacra, fonte batismal ...
E' de ver com que entusiasmo e interêsse acompanham os
pequeninos a explicação da doutrina contida na liturgia. E com
que facilidade aprendem as crianças esses ensinamentos e os gravam na memória! Tudo isto assim revestido de côres é para êles
um verdadeiro prazer.
A liturgia é um grande catecismo colorido, um livro vivo
que nos apresenta, sob as formas mais atraentes e expressivas, a
doutrina de Cristo nosso Mestre.
Quanta luz, por , exemplo, para o dogma, as tocantes cerimànias do batismo! Uma explicação circunstânciada do seu rito,
como deixa claras as noções sôbre o pecado original e nossa redenção. Desde o recebimento do catecúmeno, à entrada da igreja, até
os exorcismos contra o demônio, o sal da sabedoria, a vela acesa
como símbolo da fé, a água derramada sôbre a fronte, sinal sensível
(283)

·- ·~"""'"''

c)

Meio natural da criança ( método real )

Eis a terceira, fonte, não menos rica, nem menos importante e necessária que as precedentes. Psícolàgicamente falando, mais
importante que todas as demais, por se fundar e firmar na psique
mesma do educado, que o mestre deve penetrar.
O ensino, para ser eficaz tem que se adaptar à vida real,
ao meio ambiente do pequeno mundo infantil. Tudo tem que se
regular ao sabor de seu gôsto. Comparações, exemplos, figuras, tudo tem que se ajustar ao seu círculo de idéias, aos seus curtos
conhecimentos, ao seu limitado vocabulário. Fazer o contrário
será o mesmo que pretender fechar um cilindro com um retângulo.
'· O que não se ajusta com seu niodo de pensar e de sentir não
produz bons resultados. Eis porque as duas primeiras fontes, tão
ricas e abundantes, de nada valem se não se revestem dos subsídios por esta última apresentados.
Ao explicar a doutrina o catequista deverá fazer uma como
que transposição da escala sublime da doutrina para a escala singela da infância, de maneiras que a mesma doutrina, sem perder
nada d e sua essência sublime, sintonize com o modo de ouvir e sentir das crlanças.
.
E' assim que o catequista vai falar do bom dia a Jesus, quan-
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elo se entra na igreja; das florezinhas místicas <los sacrifí<:ios; dP
conversar com Jesus na visita ao tabernáculo; da saudação a Nossa
Senhora, quando reza a Ave Maria; do vestidinho branco da graça,
quando se está com a alma bem limpinha ...
"As parábolas e comparações utilizadas por Nosso Senhor
precisam ser, na maior parte, explicadas por meio de comparações
tiradas do meio infantil. O reino dos céus é semelhante a uma
rede . . . ( 285) ao fermento . . . ( 286) a uma pedra preciosa'. . . ( 287) .
O catequista menos pedagogo sentirá necessidade de assimilar essas
-comparações a outras já conhecidas das crianças, e de aplicá-las ao
meio natural: somente assim terão elas tôda a sua fôrça" ( 288) .
"Se, pcrtanto, vossas criança s são filhos de pescadores, escreve Bloue t, falai-lhes dos peixes que são atirados ao mar por não servi·
r em ; se são camponeses, falai-lhes sob retudo da colheita d os fr uto;,
e da sorte dos frutos estragados . . . E nsinemos as crianças a ler no
livro admirável da natureza, que tão maravilhosamente nos conta a
glória de D eus" ( 289).
.
"A grande lei, tanto p ara o pregador corno para o catequista,
é falar aos seus ouvintes. Não é preciso, aplicando o processo de in-

tuiçüo, portanto, imaginar que, para guardar a tradição evangélica, se devam empregar hoje e sempre as mesmas comparações de
Nosso Senhor. O processo consiste em falai' àqueles que se instmem
e sôbre aquilo que êles vêem. As nossas crianças famaí s ow.Aram
muitíssinws ~comparações usadas no evange'iho.
"Se, porém, se tratasse de lhes explicar o texto evangélico,
precisaria o catequista preparar-se bem para lhes fazer compreender o que é· uma dracma ou um grão de mostarda. Cristo mesmo
nos convida a utilizar no ensino aquilo que os ouvintes têm diante
dos olhos, como Êle mesmo fazia , adaptando sempre sua linguagem à diversidade de seus ouvintes, falando ora do cultivo da terra, ora da pesca, ora dos negócios . ..
Suas comparações de sempre : as avezinhas do céu, a pomba,
a serpente, os lírios do campo, os sepulcros, a figueira, o trigo, a
mó do moínho, os espinhos, as vinhas, as ovelhas, o sal, o fermento,
o fundo de uma agulha, os remendos da veste, etc.
Suas parrábolas: o semeador, as virgens loucas, o bom pastor, o servo infiel, os talentos, o filho pródigo, o rico avarento ...
Seus belos exemplos: o óbulo da viuva, o fariseu e o publicano, a p ecadora pública, o centurião, o samaritano. _.
·
(285)
(286)
(287)
(288)
(289)

Mateus 13, 47.
Mateus 13, 33.
Mateus 13, 44.
Roy, "Méthode pédagogique", p ág. 41.
Blouet, "La Sanetification des Enfants", pág. 42.
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Faça.mos, _rois, como o divino Catequista: "Que as nossas
imagens seiam bradas das coisas familiares, da vida real, dos nossos pequenos alunos. Nos sítios: sôbre os campos sôbre os trabalhos" agrícol~s; ?ªs. cida~es: sôbre os esportes, sÔbre as máqui~ias, sobre. as i~1dustnas, sobr~. aquilo a que êles se entregam, cu
,10 menos que eles podem ver· ( 290).
Sob o ponto de vista pedagógico, o meio natura"l da criança
precede às demais fontes e as vivifica. E foi este sem dúvida 0
modo de agir do divino Pedagogo, o q ue se nota claramente em
qualquer página do Santo Evangelho.
Jesus toma como ponto de partida uma parábola, um exemplo, uma semelhança, um fato concreto extraído da vida real. De~
pois raciocina sôbre êle desenvolvendo-o aos olhos dos ouvintes.
Depois tír~ ~s. conclu~ões _rráticas para a vida cristã. Portanto aplica uma didatica mmto simples: uma ilustração objetiva, uma explicação do sentido, uma aplicação moral: Eis tudo!
9ue subl.ID:idade e q:ie simplicidade ao mesmo tempo nas
pregaçoes _do divmo Cateqmsta! Como J!le sabia pôr diante dos
olhos dos Judeus, de um modo vivo e transparente, as verdades sobrenaturais! F ala apl ica1~·fo tudo à vida íntima; fala das coisas
~ínimas ~e cada di~; apalpa ~s circunstânci as que êles compreendiam e viam e sentiam. Fala no pastor, comparando os fiéis às
ovelhas; fala no semeador, mostrando o fruto da boa semente· fala
no jôio, nô grão de mostarda, no fermento, para explicar o 'reino
dos céus; fala na r êde que apanha tôda a sorte de peixes . nara
mostrar a separa ção entre os justos e os p ecadores; fala do t~sou·
ro oculto e d a p érola , para mostrar como se ganha o reino do
céu ... (291) .
· . A água do Poço de Jacó dá-lhe motivo para explicar à Samantana a natureza da graça. Comparando-se à videira e comparando-nos , ª?s seus ramos, explica-nos a nossa incorporação no
seu corpo m1shco. Quer mosti·ar a Providência divina manda olhar
para os lírios, ( 292) p ara as flore s, p ara os passari nh~s.
Quer patentear-nos sua doçura, promete embalar-nos nos
seus joelhos, como o fazem as boas mâezinha s aos seus filhinhos.
comparando-se à galinha que abriga os pinti nh~)S debaixo das asa;
(293).
"Qu~ndo um filho pede à sua mãe um pedaço de pão, esta
não lhe da uma pedra. . . e se lhe pede um ovo, não lhe dá um
(290)
(291)

(292)
(~9~)

F. Guttaz, "Pour le succes de nos Catéchismes' '. pág. 40.
Mateus. 13, 44.
Tsaias 66, 12-13 .
:vfat< ·ns 23,37.

.. ..

,

l,
,J

'-~-._.__....,.._.,....

•.....,......,.?,..
.<.....,__...,.WWW
..."'W-"'111••1!1--'"""*_.~..,_,.....,.,~,- . . ,. ~ ...-~~~--.-----,--,-~~. -·. ~· · ~.,.~-..--.,,----

o
248

PE.

AGENOR

N.

verde, amarelo, encarnados; se é duro ou mole, áspero ou macio, se
ó leve ou pesado; se é frio ou quente ... Não é isto?
Uma criancinha tem corpo. Está muito claro. A boneca da
Lilí também tem corpo: tem cabeça, tem mãos, tem olhos, tem
quase tudo ... Mas não tem urna coisa: não fala, não ri, não enxerga, não sente fome nem sêde, assim como o nenêzinho da titia. Ela
não engatinha, não dorme, não respira. Porque? Porque é um
corpo morto, é de louça ou de celulóide; não tem vida, não tem
alma. Mas o gatinho do Laláu não tem só corpo assim como a
boneca da Lili. Seu corpo é de carne e é vivo, e sente dôr, e mia,
quando a gente tranca suas patinh~s debaixo dos sapato~. . . e êl~
brinca com a bolinha, e corre atras das baratas, e espia os ratinhos, e briga com o Totó, e arranha o focinho dêle com as unhas .. .
Porque? Porque o gatinho é vivo, porque tem alma.
A boneca não tem alma, mas o gatinho e o nenê da titia têm.
Mas nem a boneca, nem o Mimi, nem o Totó aprendem a ler e
a escrever, nem rir, nem cantar, nem rezar. Porque? Porque não
têm ;uízo, não têm inteligência. Quando êles morrerem ninguém
precisa rezar por êles. Porque? Porque sua alma Já se a~ab~u,
porque ela morreu junto com o corpo. Sua alma nao e assim mteligente como a da Lilí e do Laláu. As almas das crianças nunca mais se acabam e não morrem junto com o corpo.
Tudo que é vivo tem alma, mas todas as almas não são
iguais.

A.nálise e síntese ( método analítico)

:E:stes dois vocábulos foram evitados até aqui por serem, como diz o insigne Abbé Hoy, uma pedra de tropêço. Método analítico e método sintético são empregados em diversos sentidos por
autores diversos, e fazem tal confusão numa coisa tão simples, escreve Mons. Anísio Teixeira, que ninguém mais se entende.
Deixando, pois, de lado todas as definições filosóficas, vejamos como aplicar a síntese ou a análise no ensino do catecismo.
Ambas são necessárias, conforme a natureza do assunto e segundo
a finalidade que se tem em vista.
Análise, gramaticalmente para nós, não é nada mais que
uma explicação do sentido das palavras desconhecidas, de têrmos
fora do alcance das crianças. Síntese é como que o resumo, o apanhado geral de uma lição.
Sem se analisar, exemplificar, sem se fazerem os processos
acima indicados no método indutivo, não se pode deixar idéias
claras na mente das crianças que ignoram quase por completo o
que seja, por exemplo, mistério, contrição, graça, absolvição, bênção, redenção, incarnação, pecado venial e mortal, etc., etc ..
O vocabulário reduzido da criança vai pouco a pouco se
ampliando .não só com a explicação das palavras, mas também com
a compreensão dos têrmos, das fórmulas, sua significação, sua ordem, seu valor, a ordem das idéias em tômo da idéia central.
Assim, se quero deixar clara a idéia de alma, faço uma análise das qualidades que lhe são próprias. .P or meio de exemplo,
comparações t' contrastes, passo a frisar as diferenças entre corpo ~
alma.
Um corpo a gente pega nas mãos, vê-lhe a côr, se preto, branco,
(294)
(295)

(296)
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escorpiao ( 294). Ora, dizia Jesus, se vós que sois maus dai:>
coisas boas . aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está
nos céus" ...
Simplicidade sublime e divinal Psicologia humana e sobrenatural! E assim em cada página Jesus se mostra pequeno com os
pequeninos, grande com os grandes, simples com os ignorantes,
doutor com os doutores!
E' porisso que o povo dizia: "Jamais homem algum falou-nos
assim" ( 295). E as multidões> diz o evangelista, acorriam 11111nerosas para ouv í-lo" ( 296 ) ,

4.
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Emprêgo e vantagem da síntese
Depois de uma boa explicação em forma analítica, a síntese resume e cristaliza a verdade apresentando-a com autoridade e
dignidade.
Pela síntese se recompõem, se. remontam ligeiramente as partes constitutivas de um todo. Completa, portanto a análise, reduzindo a doutrina a uma idéia central, presa a alguma imagem viva
e frisante . Presta-se admiràvelmente para as repetições, fazendo
voltar à tona os pontos essenciais da doutrina já assimjlada.

E' também em forma sintética que se respondem às perguntas e dificuldades dos alunos. Mas notemos, adverte Henri Martin, que a análise e a síntese não seguem necessàriamente uma ordem cronológica: elas se compenetram.
· ·-1w.m

A análise explana e a síntese resume. Ambas têm seu sentido e ambas · são aplicáveis a não poucas passagens da doutrina cristã. Não se excluem, portanto, mas completam-se.

Mateus 7,10.
João 7,47.
Lucas .5,15.
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Método ativu

E ' do que mais fala a pedagogia moderna. Merece, pois,
um pouquinho de nossa atenção, ao menos n() tocante às suas relações com o ensino religioso.
O método ativo propriamente dito teve sua origem em formas de ensino püra crianças anormais, materializando, quanto possível a instrução, fazendo-lhes entrar os conhecimentos mais pelos
sentidos externos que internos. Instrui muito, mas forma pouco.
A imaginação .e a sensibilidade são necessárias, mas não devem ser
colocadas, ·nas crianças normais, em primeiro plano de educação.
Observando a ordem dos valores, sejam elas subordinadas à vontade e à inteligência.
O método ativo tem sua aplicação na catequese, guardando-se, porém, o meio têrmo, para evitar o perigo de materializar
demais, dando aos pequeninos idéias errôneas sôbre coisas espirituais. O aprender-fazendo não deve excluir o aprender-ouvindo.
E' muito prático e divertido até ocupar as crianças, por exemplo, em armar um presépio do Menino Jesus. Mas de que valeria
a lição ativa, se êles não soubessem a história da encarnação, se
não chegassem a um ato de religião diante do Deus Menino reclinado na mangedoura? O método ativo é precário, não prescinde
do raciocínio, apenas o completa e firma.
Abrandando um pouco os exageros dos escolativistas, podemos aplicar os processos ativos com grande resultado ao ensino do
catecismo. O método ativo combina perfeitamente com a psique
infantil, e serve admiràvelmente, não só nos Jardins de Infância,
mas também nas classes escolares.
Evitando, pois, os extremos exclusivistas, podemos combinar
perfeitamente e harmônicamente o método ativo com o intuitivo.
"Ao método intuitivo, observa Mgr. Ross, citado por Roy, é preciso que o catequista ajunte o método ativo, que não deixa a criança reduzida a um simples .ouvinte, mas provoca sua atividade, suas
reflexões, suas perguntas, seus juízos, levando-a a trabalhar juntamente com o Mestre (297), raciocinando com êle, e com êle aprendendo a fazer uso dos seus conhecimentos, sem com isto ultrapassar os limites de sua capacidade receptora.
Jamais deverá a criança ser reduzida a um papel meramente passivo; tem que tomar parte ativa na aquisição da doutrina.
Sendo a criança de natureza expansiva, não pode estar inerte, nem
sequer por poucos minutos. Uma aula morta em que o catequista
não pede sua contribuição é para êle um pesadêlo insuportável.
Se a doutrina não é viva, animada, interessante, já de início
~297)

Mgr. Ross, "Memoire", pág. 28.

Op. cit. apud Roy, pág. 165.
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a crianc;a suspira pelo final da ª!1la, para libertar-_se de uma ~re~
são <_p~ e esmaga sua natur_eza. , Que aula com~,~1da! Que historia c11faradal Que chateaçao! Ja passou da hora ... .
.Expressões como estas tê-las ouvido sem dúvida quem não
aprendeu a dar catecismo.
Estar todo o tempo de braços cruzados, só ~scutan_d.o, _credo! que coisa doída, que penitência! ~elhor e ml~it? mais divertido seria em casa, escutando a negra Juha ou a vovozmha a contar
belas histórias de Br'a nca de Neve, dos Anões encantados, do Ali:Babá e os 40 ladrões.
Fazei, porém, uma aula viva, cheia de movi~ei1to e atividade e vereis que tudo muda de aspecto. Entremeai vossas narrações com perguntas, mandai êste ao quadro mostrar as _personagens da história, aqu-êle ao mapa, ao a~tar_ ap~ntar os obJetos q_u:
nomeastes; fazer repetir a lição, denommai dois outros para c01ngir os êrros do colega . . . Com t al ação e emulação não morrem_ a
vida e o interêsse. Se a criança não pode concentrar por mmto
tempo a atenção sôbre o mesmo ponto, conse~ue fàcil1:1ente ~uar
dá-la sôbre o mesmo assunto apresentado assim sob diferentes aspectos.
.
·
Depois de uma boa exposição façam-se algumas. p~r?unt~s
breves, simples, claras, precisas, cujas respostas, quer . mdividuais,
. quer coletivas, , a reconstitue~ i~1tegralmente. Uma boa pergunta diz Bacon, e metade da c1encrn.
'
Se eu digo aos meus pequeninos : "O pai do Céu fez, o ma1
e a t eria ... " posso perguntar logo: "E quem foi que fe_z o?sol? ...
E a lua? ... E . as estrelas? ... E as nuvens? ... E os peixes ..... Os
passarinhos, as flôres, as frutas? ... E quem foi que criou as criancinhas?"
.
Os mais atrasadinhos de todos responderão certo e com viva alegria, porque constitui verdadeiro prazer para a crian~a po~er
ela mesma responder aquilo,. que no seu pensar, o cateqmsta amda não disse.
,
Sente-se satisfeita, porque foi ela sàsinha que soube a r~s
posta, porque foi ela sàsinha que achou a verdade certa! E assnn
redobra sua atenção, intensifica-se seu iI~terêsse para un:a nova
surprêsa que julga fazer ao catequista. A per.gunta segumte r~
parai quantos dedinhos Ieva~tados, quantos .?lhmhos ~tentos e vivos, quantas expressões magmficas de quem Jª descobriu a resposta
certa!
A criança é curiosa, ativa e tagarela por necessidade. Apr~veitamos para seu bem sublima!1do essas. manif~s~~ções, que m;i1tos infelizmente chamam de grandes defeitos. Dm1amos sua cunosiclacfo para as coisas santas, despertemos sua atividade para a prá-
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tica da virtude, aproveitemos sua tagarelice para cooperar conosco na aprendizagem do catecismo.
Sua atividade se aproveita passando estampas para colorir,
desenhos fáceis para copiar, lições escritas, composições, recitação
da doutrina cristã composta em versos, jogos catequéticos, etc.
Geralmente falando podem-,se aplicar na catequese quase todos os recursos modernos da escola ativa: desenho, debuxo, modelagens, recortes em papelão, dramatizações, etc. Evite-se, porém,
reduzir a isto somente o ensino religioso, o que seria em detrimento do caráter sagrado da doutrina: instruir, educar e formar simultâneamente.
Deixando, pois, de lado os exageros da "escola ativa~' exclusivista, que quase anula o mestre perante o discípulo, chamemos
método ativo ao que movimenta e dá vida à catequese, nas aulas,
nos ·recreios, nos jogos, no apostolado. Nas aulas, mantendo ativa
a atenção pelo interêsse sempre desperto: aula viva! Nos recreios,
ocupando os pequenos com jogos catequéticos: recreios vivos! Em
tôda a parte levando as crianças a praticar o catecismo, a exercitar
as pequeninas virtudes, a conquistar seus coleguinhas: apostolado
vivo! Eis o método ativo em tôda a sua plenitude! Catecismo vivo
e vivido!
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l<'.l.:1 Ira/. ;1i11cl:1 <> i111·0111 · 1·11i1~11k d<' pn·_j11dicar f:tcil11H'11tc a
1111id:1d1" " 11úo s1· prl' .~la IH\llt para mover os cora<:,·ões. Temos porl:11iln <jll<' 11sú-la com muita parcimônia e nunca ao expôr pela
prinlt'ira vez 1111m doutrina. Depois de explicar, então sim, repetir

Acabamos de estudar os principais métodos catequéticos harmonizados . sob o sistema cíclico. Resta-nos passar brevement<' as
formas, modos e meios de ensino.
Há três formas: expositiva, interrogativa, socrática.

l "fllll

lllll:l

s{·rie de perguntas bem formuladas e correlacionadas,
nmas às outras como os elos de u1na corrente.

crn11·all'11a11do
:~ .

/r'ornw socrática

Fórma expositiva

Consiste em expôr a lição de um modo mais ou menos contínuo. E' a forma característica do ensino religioso, já pela natureza mesma da doutrina, já porque seu fim primárió é a fom1ação do catequisando.
A maior parte das verdades sobrenaturais reveladas por
Deus ou definidas pela Igreja, não podem ser encontradas pelos
alunos com simples raciocínios, pois que a fé não é ciência ...
( 298). Portanto, manda a prudência que não se façam perguntas
sôbre o que ainda não se ensinou. Além disso o fim imediato do
ensino religioso é mover as vontades, pa1'a a prática das virtudes
pela conquista do coração. Ora, a forma que melhor se presta para isso é a expositiva, em que o mestre fala com a dignidade de
quem está em lugar de Deus. Convém adotá-la, ao menos quando
se explica pela primeira vez uma lição.
E ' a forma mais natural, exige porém uma explicação clara,
viva, breve, interessante, para não cansar as tenras inteligências.
Se a matéria exigir mais tempo, é preciso dividí-la em partes
unidas, mas com sentido· mais ou menos completo.
Depois de cada uma destas etapas introduz-se a forma interrogativa, para repetir o que ficou dito. Assim a aula fica mais ativa
e as idéias se tomam mais claras.
Nunca falar por muito tempo de modo ininteâupto, porque
a passividade e falta de colaboração do aluno é para êle quase insuportável. A catequese não pode ser discurso catedrático, nem puramente monológico, pois a criança não suporta o silêncio forçado ...
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Por esta forma o mestre, em lugar de mostrar as verdades
as claras, simula ignorância para fazer encontrá-las pelos próprios
:tl1111os, por nwio de uma série de perguntas hàbilmente preparadas.
E, com esta sucessão de perguntas e respostas, transmite o
<>
nsino como que por surprêsas, obrigando os alunos a porém logo
em atividade as próprias faculdades. Ajudados assim pelas luzes
naturais e pelos conhecimentos já adquiridos, êles descobrem novas
coisas, provam novos aspectos, com a salutar impressão da vitória
do próprio esfôrço.
Tal modo de proceder mantem a classe em contínua atividade e obriga as crianças a raciocinar. Mas requer muita habilidade no mestre, e exige certo adiantamento nos alunos.
Sabei' perguntar é uma arte. E muitas perguntas, sobretudo se não forem bem feitas , acarretam desoladora antipatia ao ensino e ao mestre. Se a forma dialógica não fôr empregada como de.
ve, diz Fachini, é pior que inútil~
Na catequese a forma socrática tem aplicação apenas nos cursos superiores, em que os alunos já têm os horizontes mais largos,
maiS amplos conhecimentos e as faculdades em pleno vigor. E
mesmo assim nunca deverá substituir a fórma expositiva, que é a
mais natural. Usá-la com os pequeninos seria violentar e sobrecarregar as tenras faculdades.

•

4.

Forma interrogativa

Consiste em manter um diálogo entre o catequista e o catequizando, com a finalidade de aguçar a inteligência obrigando-a
a refletir.
Dificilmente se pode empregar esta forma em classes numerosas sem prejuízo da ordem e disciplina, a menos que sirva apenas para quebrar a monotonia da forma expositiva.
(298)

/

II Timóteo, 11, 14, 17.

1

Espécies de perguntas

F azer perguntas é coisa de tôdas as aulas. Porisso, nada demais dedicar alguns minutos a um assunto de tamanha importância em matéria de ensino. Vamos distinguir de início as espécies
de perguntas, as qualidades, a aplicação e a finalidade das mesmas.
a) Perguntas de exame - São as· de caráter mais simples
e se destinam a examinar o aproveitamento do aluno. As vezes
(~ simplesmente tomar a lição, para certificar-se se a criança com·
preendeu ou não a matéria ensinada.
b) Perguntas psicológicas - São as de sentido socrático,
como acima ficou explicado. Compõem-se de interrogações peda-
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gàgicamente preparadas, já antes da aula, destinadas a conduzir o
raciocínio da criança por determinado caminho.
c) Perguntas de estímulo - São interrogações relacionadas com o assunto que se vai explicar. Preparam o atalho para o
ponto importante da lição, a 9ual vai fi~~r frisada e e~ des~aq':e,
pela ação das perguntas anteriores, que Jª aguçaram a 1magmaçao
e abriram o apetite intelectual.
d) Perguntas de chamada - Destinam-se a chamar a atenção distraída. E' um toque repentino na consciência dos fracos de
vontade. Quando o mestre repara um aluno alheio à explicação,
mergulhado no mundo da lua, basta perguntar: Menino, o que estava dizendo eu? ...
e) Perguntas de sugestão - São interrogações que não esperam resposta. Apenas despertam o interêsse coletivo para o assunto da pergunta, fornecendo assim o ponto de partida para uma
subsequente exposição. Por exemplo: Quem poderá contar as estrêlas do céu e as gôtas do oceano? ...
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e) Perguntas correzGcionadas - Isto é, ligadas o mftis estreitamente possível à pergunta precedente, máxime quando seu
fim é repetir a liçã'O. Que elas se encaixem umas nas outras, de
forma que a precedente provoque a seguinte; que elas se completem, se compenetrem, dando afinal um todo unido e harmônico.

6.

Qualidades das perguntas

a) Perguntas oportunas - Perguntas referentes à matéria
que se está ensinando, e adaptadas à capacidade do auditório. Bas·
tante fáceis para os pequeninos, e não muito difíceis para os maiores. - Mas se. a resposta do aluno leva para fora do assunto, e df'
tal maneira que exige esclarecimento sôbre um ponto alheio à questão? - Corrige-se logo a idéia errada com a máxima brevidade,
voltando imediatamente ao assunto, antes de se perder num labirinto de coisas desconexas.
b) Perguntas precisas - Perguntas que contenham uma s6
idéia principal, de modo que o interrogado perceba logo a resposta a dar. Evitar portanto a ambiguidade e as generalidades.
' c) Perguntas dr.aras - Perguntas diretas com tênnos conhecidos dos alunos, tirados do seu meio. Evitar quanto possível
o abstrato. · Muitas vezes a resposta errada, vem errada por causa
da pergunta mal formulada. E tanto é assim que, muitas vezes,
modificada a pergunta, a criança acerta com o pensamento. Uma
pergunta é clara, quando o objeto da mesma ressalta com evidência, fazendo atinar logo com o sentido da resposta.
d) Perguntas breves - Usar somente as palavras necessárias, sem floreios nem rodeios. A pergunta breve, resposta breve
e pronta. Evitar igualmente as. perguntas que têm como resposta
um simples "sim" ou "não". E se a resposta é difícil, ajude-se a
criança, mas não começando a pronunciar as primeiras sílabas para
o aluno completar, a não ser o caso em que se deva encorajar algumas crianças tímidas.

J

.

Aplicação técnica das perguntas

Quanto ao momento psicológico de formular e aplicar as perguntas, antes da exposição, durante a mesma ou depois dela, a
maioria dos mestres concorda em formular primeiro a pergunta
para tôda a classe e, só depois, indigitar o aluno que deve respondê-la. Isto para provocar a atividade coletiva e despertar o interêsse de todos. Pergunta coletiva, resposta individual. Formulada
a interrogação antes da escolha do candidato, todos se apressam
aos recursos da mente, ante a possibilidade de um qualquer ser
indigitado para a resposta.
Uma pequena pausa permite manifestarem-se logo os que
atinaram com a resposta, e dá tempo de reflexão aos que estão recorrendo à memória ou ao racicínio, para descobri-la.
Evitem-se as interrogações capciosas. Seu único fim é experimentar se o aluno está seguro e se pensa bem o que diz. Servem
também para chamar a atenção dos distraídos. À pergunta: Quem
foi que matou Caim? o aluno mais inteligente é capaz de responder logo: Abel! ... é um chiste que não condiz com o caráter sagrado do catecismo.
São igualmente antipedagógicas as perguntas feitas a esmo:
dúbias, ambíguas, errôneas, rotineiras, que não servem senão para
levantar confusão.
·na parte do aluno, devem-se exigir respostas que satisfaçam
plenamente à finalidade e ao sentido das interrogações formuladas,
portanto:
· a) Respostas individuais de um determinado aluno.
Respostas coletivas de tôda a classe, devem ser recebidas apenas:
quando se t~·ata de fazer decorar uma fórmula ou uma oração.
b) Respostas pessoais - certo ou errado, o aluno deve responder por si mesmo, sem auxílio dos colegas; o costume de "soprar" rouba o direito de refletir.
c) Respostas lógicas - que não se afastem do sentido da
pergunta feita; responder sômente o que foi perguntado. Habituar
a criança a pensar primeiro e só depois abrir a bôca. O professor
falou em alho, o aluno não deve falar em cebola.
d) Respostas exatas - responder vagamente qualquer coi~a 11ão vald ()11alq11nr êno ou defeito deve ser retificado logo pelo
<·al1·<1'1isla, <(IH~ farft rcpdir logo a resposta correta exata e cfara.
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e) Respostas completas - que satisfaçam integralmente aos
elementos contidos na pergunta. O catequista, por sua vez, procure não complicar a pergunta. Interrogações complexas exigem
resposta comprida, perturbando o raciocínio e, por consequência,
desorientando o aluno.
Quanto ao sentido psicológico das interrogações, o tom e a
inflexão da voz, regulados de acôrdo com a alma da palavra, é que
dão o verdadeiro sentido da pergunta formulada, a insinuam a forma da resposta.
.
Evite-se nas aulas a rotina de perguntas: não começar invariàvelmente pelo mesmo aluno, nem interrogar invariàvelmente pelas mesmas formulas. Todos os alunos, inteligentes e rudes, tem o
mesmo direito de serem indigitados. Se houvesse preferências estas seriam para os menos capazes, que, porisso mesmo mais carecem de estímulo.
As interrogações explosivas de raiva, irritação, nervosismo,
impaciência, são antipedagógicas, apenas servem para desconcertar as crianças, deprimir o mestre e desorientar a doutrina.
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MODOS DE ENSINO
l .

Individual

2.

Simultâneo

3.

Mútuo
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MODOS DE ENSINO

O modo de ensinar pode ser individual, simitltâneo e mútuo.
1.

Modo individual

E' aquele em que o catequista ensina a cada aluno em particular.
E' de grande vantagem e de muita utilidade, pois assim o
educador penetra mais no coração e na alma de cada discípulo,
adquirindo uma idéia clara de seu adiantamento e conhecendo mais
de perto o desenvolvimento de suas faculdades, capacitando-se de
suas dificuldades, de seus esforços, de seu interêsse. E' útil este
modo e até necessário no ensino dos p equeninos principiantes, que
não sabem fazer nada po1; si, às vezes, nem acompanhar certo o
sinal da cruz.
Infelizmente numa classe de muitos alunos não se dispõe
de tanto tempo para se ocupar individualmente C?m cada um d êles, além de facilitar a quebra da disciplina, pela indisposição e
falta de emulação que vem a reinar na aula.
Não podemos desprezar o modo de ·ensino individual, devemos contudo usá-lo com parcimônia nos cursos superiores e nas
aulas numerosas.

2.

261
da s:u1ta ~Jcligião, seja embora no primeiro curso, pois não é o mesmo que Jazer contas <lc somar e decorar taboadas ...
.
Outra coisa seria se, por exemplo, um aluno dos cursos supenorcs, na falta de catequista, fosse designado para ensinar as orações aos pequeninos, ou as primeiras perguntas do catecismo.
. Ficaria bem. uma aluna do último curso, futura catequista,
ensaiar um pouqumho o seu futuro apostolado entre os meninos.
Seria coisa muito louvável e necessária até.
A respeito dos modos de ensino cremos ter dito o suficiente,
para que o catequista saiba se dirigir nas ocasiões oportunas.

l

!.

i

'

.·.~

·~

M ado simultâneo

Aqui o catequista ensina a todos juntos dirigindo-se simultâneamente a tôda a classe, ·quer na forma interrogativa, quer na
afirmativa. E' modo usado nas escolas modernas e o mais recomendado pelos pedagogistas. Várias são as suas vantagens: dirigindo a instrução a todos, o catequista os têm mais sob a vigilância de seus olhos, facilitando assim a disciplina, a ordem e o sossêgo, e por conseguinte prendendo sua atenção à explicação.
Êste modo exige no entanto mais perícia no catequista, que
deverá sugestionar os alunos, mantendo-lhes os olhos presos nos
seus gestos próprios e significativos; presos os ouvidos na sua pa•
lavra viva e animada; prêsa a fantasia nas suas figuras e imagens;
e prêso o seu coração nos seus afetos.

3.

Modo mútuo

E' aquêle em que o mestre se aproveita de alunos mais
adiantados para ensinar os mais atrasados. Quase não tem aplicação na catequese uma vez que, organizada está, as classes já estarão bem divididas, e portanto não com muitos alunos em cada curso.
Além disso não se pode confiar a um catequizando o ensino
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PROCESSOS DE ENSINO

"Processos de ensino são os meios de que se vale o mestre
para excitar a mente do aluno. . . são auxílios de que lança mão
para conseguir o fim do ensinamento. . . são os meios peculiares
empregados na aplicação de tun método" ( 299).
Não saberemos portanto empregar bem um método, se não
conhecermos os meios de que deveremos dispôr na sua aplicação.
Vejamos então quais sejam.
Entre os diversos meios a palavra do catequista é o meio
por excelência, sem o qual todos os demais seriam inúteis. Vamos
considerá-la em suas variadas formas.

1.

A descrição

A cada passo temos que usá-la na doutrina. Quantas coisas
para descrever nas cenas bíblicas! Quantos paineis para colorir!
Quantas figuras para fotografar!
Não são exageradas estas expressões, pois, de fato quem sabe descrever bem é mais artista que
o pintor,. mais preciso que o fotógrafo, porque além de precisar os
traços e avivar as côres, dá-lhes vida e movimento.
A descrição vai direito à fantasia. Esta é a tela em que se
estampa o quadro que o pincel do mestre vai delineando, colorin"
do, e animando. E quanto mais vivo, mais nítido, qoanto mais ex·
pressivo, tanto mais se grava na mente do aluno, e tanto mais lhe
firma a atencão.
Não qu~remos dizer que todo o catequista deva sei' outro
Bossuet, de quem se conta que estando um dia a descrever o· dilúvio universal, o fez com tanta precisão que o povo, para fugir das
águas, começou à trepar nos bancos. Não garantin_ios a veracidade do conto, nias em todo o caso a hiperbólica anedota nos mostra
o poder psicológico de uma boa descrição.
São, p ortanto, contra este processo os têrmos imprecisos as
generalidades vagas; as palavras atiradas a esmo. Ao contrário, paJ
ra a descrição ser bem feita, deve-se carregar as côres, e precisar
as linhas nas partes principais, que caracterizam o objeto ou a cena
em descrição, não deixando contudo de ahidir às pa1tes secundárias.
Assim, por exemplo, se quero descrever o pa1'aíso posso falar dos animais que havia lá, do leão, do veado, do tigre, do elefante, da girafa, dos pavões, das garças, dos b ei ja-flôres; mas faco
ressaltar como rei de todos êles a Adão. Posso enumerar muitas
frutas, mas volto minha especial atenção para a árvore do bem e
do mal: mostro a serpente enroscada na árvore, inculco porém, que
(299)

Mons. Anísio; "Tratado de Pedagogia", pág. 336.
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suas palavras de malícia vinham do demônio invejoso da felicidade
de Eva e disfarçado naquela forma de cobra!
Influi muito na descrição a palavra afetiva (não afetada) ;i
.expressão da voz, a precisão dos gestos e da mímica.
Como poderia o catequista falar do céu, do inferno, do purgatório, da infância de Jesus, de sua paixão, morte e ressurreição,
se não soubesse Jazer uma descrição bem feita?

'I

:1

1

2. Narração
E' de us·o frequentíssimo na catequese e mui segundo a índole dos pequeninos. Nunca vistes uma vovozinha rodeada de uma
porção de netinhos alegres? Nunca apreciastes uma negra velha
cercada de crianças, de todo atentas ao que ela diz?
Que é que atrai a gurizada? Que pode haver de belo naquela face enrrugada, ou de ati;aente nos cabelos 1 brancos e na fronte
negra da tia desdentada, para que alí estejam as crianças tão interessadas em cada uma de suas palavras, ·presas em cada um de
seus gest os? E' que ela possui um talismã, é que ela tem um imã
poderoso nas mãos: e"la sabe contar uma hist6ria bem bonita . ..
.
Aqui está o segrêdo da narração. Qual a criança que não
gosta de escutar contos de fada, exemplos de heróis, coisas estas
para ela de um encanto indescritível?
Porque não lançar mão destes meios no ensino do catecismo? E que rico manancial tem o catequista ao _seu dispôr! Os

contos morais, os ap6logos, as parábo"tas, a vida dos santos, a his- ·
t6ria sagrada.. . São fontes inesgotáveis, donde o catequista pode
tirar sempre novas cenas, novos exemplos para ilustrar a doutrina e
encantar a criançada.
O catecismo de si é abstrato demais para as crianças, pois
sua forma didático-abstrata, como a denomina Gatterer, dirige-se
mais ao intelecto e à vontade, faculdades pouco desenvolvidas no
menino. As narrações bíblicas, ao contrário, mais concretas, são
cheias de vida e movimento, com passagens belíssimas repassadas de ternura e emoção. E' nelas que se baseia o método histórico, d e que há pouco falamos.
·
O trabalho do catequista é narrar a história e explicar-lhe o
sentido e deduzir as verdades nelas contidas. Agir assim é como
se o mestre, em lugar de dizer aos discípulos que o m el é doce,
porque as abelhas o tiram do suco das flôres~ dá logo aos meninos
uma gota para provarem o delicioso sabor.
Narrações elegantes, harmoniosas, coloridas, vivas, intuitivas.
( 300). Eis o que se chama instruir deleitando.
(:100)

l•:va11g1·lina ( :onzag:1, "Planos ele lições ele Catecismo".
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Parábolas, semef/.hanças, contrastes, exemplos

São também meios de auxílio mui relevantes e que nós podemos utilizar para tornar mais variada a nossa linguagem, mais
claras nossas expressões, mais atraente nossa doutrina, mais frutuosa nossa catequese.

a)

(302)
(303 )
(304)
(305)
( 306)
(307)

l
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de Boggio, são como o óleo que amacia o alimento; como o telescópio que aproxima as distâncias entre o céu e a terra; o élo de ouro
que une o abstrato ao concreto.
Se o catequista diz ao menino que o pecado é o maior mal
do mundo, êle não saberá mais que repetir automàticamente sua
frase, para êle quase estéril e vazia de sentido. Porque não usar
uma linguagem mais simples, mais intuitiva, mais infantil? O pecado, que coisa mais feia. . . um rapazinho mentiroso, malandro,
ladrão, desobediente, ruaceiro, malcriado ... é o mesmo que andar
. com a alma suja de carvão; é o mesmo que andar todo esfarrapado;
é o mesmo que andar por aí desprezado, sem pai sem mãe; o pecado faz o pobrezinho mais feio do que um sapo, arrastando-se na
poeira e no lixo. . . Coitado! Faz pena ver um menino assim! . ..
E o diabo ainda ri e faz escárneo do desventurado. . . E Jesus, que
gostava tanto daquela criança, chora, porque vê o lobo do demônio
agoniado para engulir mais .aquela ovelhinha perdida no pecado!. ..
Falando assim o catequista contentou a criança e lhe deu
uma idéia exata do pecado, mostrando seus maus efeitos, sua semelhança com as coisas mais feias e repelentes do mundo; estabeleceu um contraste entre a tristeza de Jesus e a alegria do demônio.
E isto é mais que suficiente para a criança.

Semelhanças

E' coisa muito natural para todos nós. Comparamos a inocência ao lírio pela sua candura; a vaidade ao pavão, pela sua ostensiva elegância; a morte, à foice, pela sua cega impiedade; chamamos de tigre ao homem malvado, pela sua ferocidade, como chamamos de anjo a uma alma pura e inocente ...
Há verdades da nossa fé que não se podem explicar senão
por meio de comparações e analogias. Quando bem apropriadas, dão brilho e vida ao ensino. Porque é que São João Vianney,
que nunca primou em inteligência e retórica, atraía para os seus
catecismos não ó as crianças, mas os velhos, ricos e pobres, ignorantes e sábios e letrados? Porque "sua linguagem tão simples,
diziam, é doce como o mel; é animada de um espírito. . . é cheia de
figuras e · de lindíssimas comparações ... " ( 301).
Nas semelhanças está a grande fôrça de captação das pequenas e também das grandes inteligências. Foi o estratagema empregado pelo divino Mestre para iluminar as duras cabeças dos
judeus.
Abri os santos Evangelhos: "Esta geração é semelhante às
crianças ( 302). Raça de víboras ( 303). Sois semelhantes aos sepulcros caiados ( 304). O reino dos céus é semelhante a um grão
de mostarda. . . ( 305). Acautelai-vos. do fermento dos fariseus ...
(306). E' semelhante a um homem que semeou boa semente~ . .
·
( 307), etc. etc..
Assim o catequista encontrará mil outras semelhanças na
vida quotidiana, na natureza, na própria criança. Às vezes na explicação do assunto mais difícil, quando tudo parece trevas, lá vem
uma bela comparação elucidar como um relâmpago a mente confusa das pequeninas inteligências. As semelhanças, na expressão
(301)

( ; A T I•: ~> U I S T A

b)

Parábolas

Parábola é uma semelhança amplificada que, em forma de
alegoria, apresenta ao vivo as verdades de uma doutrina. Deve
.ser &ara, isto é, traduzida para a linguagem infantil, narrada nos
têrmos conhecidos das crianças; simples nas linhas, sem se perder
em coisinhas inúteis, que tiram a luz da verdade principal; oportuna e adequada para explicar e para esclarecer a doutrina em exposição.
.
Entre o número limitado de parábolas disseminadas na literatura universal há verdadeiras joias de inestimável primor, que
o catequista zeloso poderia muito bem selecionar para o seu repertório.
·Em primeiro plano, porém, e como insuperáveis,_ estejam as
sublimes e eficacíssimas parábolas de ·Nosso Senhor cuias palavras
são espírito e vida ( 308 ) .
Essa . preferência por tudo o que é do santo Evangelho é
um conselho de São Paulo em carta a Timóteo: "A sagrada Escritura é divinamente inspirada para ensinar e para convencer, para
corrigir e formar para a justiça" ( 309).

Abbé Monnia, "Espírito do Cura D'Ars", cap . "Cura D'Ars nos seus
Catecismos", pág. 9 sgs.
Mat eus, 11,16.
Mat eus, - 13, 33.
Mateus, 23, 27.
Mateus, 13, 31.
Mateus, 16, 12.
Mateus, 13, 4

(308)
(30H)

t

Mateus, 7, 28.
II Timóteo, 3, 16.
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Lucas 10, 25-37.
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o Espírito Santo a quem lhos pede". . . ( 311). Quão lindamente
estabelece Jesus o contraste entre a bondade do Pai do céu e a
maldade dos homens ...
d)

Contrastes ou antíteses:

Dão grande ressalto à doutrina, pondo em evidência os dois
extremos de uma verdade. Opposita juxta se oppositís magís elucescunt. Os opostos colocados um ao lado do outro se tornam mais
claros. Quanto mais intensa a luz, tanto mais negra a sombra.
São de grande proveito para a retenção do ensino. Dizendo aos pequenos que no dia do juízo os bons vão para o lado di·
reito com Nosso Senhor, posso logo interrogar: onde é que vão os
maus? E o mais tolinho dos meus discípulos responderá logo:
"Para a esquerda, junto com o demônio!" E' que êle percebeu
o contraste entre os bons e os maus, entre Jesus e o demônio.
As antíteses têm sua vantagem porque marcam uma ?Pº:
sição formal entre o bem e o mal, o agradável e o desagradavel,
facilitando com isso a memorização.
Vamos outra vez para o Evangelho. Lindos contrastes: "Se
um filho pedir um pão a seu pai, êle lhe dará uma pedra? E se lhe
pede um peixe, dar~lhe-á uma serpente? E se lhe pede um ovo darlhe-á um escorpião? Ora, se- vós que sóis maus, sabeis dar coisas
boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celeste dará os dons e
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Muitas vezes é tempo perdido explicar teoricamente as ver•
dades da fé. O mais prático é fazer como o divino Catequista:
"Quem é meu próximo", pergunta um doutor da lei. E Jesus lhe
responde com uma história: "Descia um homem de Jerusalém a
Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram, e cobriram
de feridas e deixando-o meio morto, se foram embora. Casual·
mente descia um sacerdote pelo mesmo caminho; viu-o e passou ao
largo. Igualmente chegou ao lugar um levita, viu-o e passou ao
largo. Chegou ao pé dêle também um samaritano, que ia de via·
gem, viu-o e moveu-se à compaixão; aproximou-se, deitou-lhe óleo
e vinho nas chagas e ligou-as; em seguida fê-lo montar no seu ju·
mento, conduziu-o a uma hospedaria e teve cuidado dêle. No dia
seguinte tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo: To·
.m a cuidado dêle e o que gastares a mais te pagarei na volta. Qual
destes três se houve como próximo daquele que caíra nas mãos·
dos ladrões?" "Aquêle que lhe fez misericórdia", respondeu o doutor. Tornou-lhe Jesus: "Vai e faze tu o mesmo!" . (310).
E' simplesmente divinal! ...
Para maior clareza e compreensão pode o catequista; ao nar•
rar a parábola, preencher sem escrúpulos certas ciicunstâncias que
os evangelistas omitiram. Pie meditare licet . ..
c)

--.. ---·---··-··

./

Exemplos:

O que não consegue entrar na inteligência dos pequeninos
pela exposição teórica, entra infaliyelmente por meio de exemplo
claro, digno, adequado, interessante e mais ou menos impressionante, que ilustre a doutrina, tornando bem preciso o sentido da verdade.
Quanto à escolha os exemplos têm que ser oportunos, isto
é, de acôrdo com a mentalidade dos alunos. Há · exemplos próprios para crianças, próprios para adolescentes, próprios para jovens. As circunstâncias é que orientam o. catequista na escolha
acertada dos melhores exemplos. Se êle fala à criançada do sítio,
não vai trazer exemplos de cinemas, de bondes, de rádios, etc. coic
sas estas que as criancinhas das colônias não viram e de que talvez
nem tenham .idéia. O exemplo que não se aplica e não se amolda
à vida real da criança é simplesmente improdutivo.
Vejamos um caso prático. Quero ensinar a meus alunos o
que seja uma tentação. Definí-la dogmàticamente seria inútil, e
baldado todo o esfôrço dos pequeninos para entendê-la. Um exemplo elucida-lhes logo as idéias: Um menino chamado Carlito ia
passando por perto de um muro, e, ao olhar pelo portão viu uma
chácara muito bonita. As árvores estavam mesmo carregadas de
frutas. Carlito parou. . . Aquelas maçãs maduras, aqueles p êssegos amarelos estavam mesmo convidando . . . Carlito olhou, gostou
e veio-lhe logo o desejo de saborear algumas daquelas frutinhas.
Mas ai! A chácara nifo era dêle. O que fazer então, pensou
Carlito? Nada mais fácil. E' só pular o muro e ... nem bem tinha
pensado e já estava Carlito a cavalo no muro. E assim montado
no muro Carlito começou a pensar assim: Como é, vou ou não vou?
O Padre na doutrina disse que roubar é pecado. Mas aquelas pitanguinhas, são saborosas . . . Mas o meu Anjo da Guarda está
vendo. . . "E lá está o Carlito escarranchado no muro sem saber
se rouba ou não rouba. Eis meus caros meninos, o Carlito está na
tentação. O diabinho tentador, invejoso, porque o Carlito tem
uma alma limpinha, quer que êle faça um pecado. Até já tornou
as frutas mais bonitas do que são. E o Anjo da Guarda mostra a
ação feia que êle vai fazer. Será que o Carlito vence ou não vence
a tentação? Sim! :Êle foi um menino bonzinho, um verdadeiro
lwrói zinho. Obedecendo ao Anjo da Guarda, desceu logo do muro
( :\ I 1)
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Se não de tanto agrado infantil os quadros intuitivos ve1bais, por pintarem a verdade com formas vivas no pensamento das
crianças, qual não será sua eficácia se tais formas vivas vêm ainda
resplandecer nas côres dos quadros naturais? Seu alcance prático
está na razão direta das grandes vantagens do auxílio visual. A
vida da criança se resume nos olhos, o sentido externÇ> que mais a
impressiona.

(312)
(31.'3)
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Momento psicológico:
Quando mostrar o quadro? Antes, durante ou depois da
explicação? Eis um ponto em que divergem as opiniões.

Quadros

O quadro catequético serve para rematar a descrição, avivando as côres, tornando mais nítidas as verdades; não deve porém substituir a descrição, pois ela é que lhe dá vida, movimento
e expressão.
Abri o santo Evangelho e vede como o divino Catequista
sabia aproveitar-se dos quadros naturais, para tornar sua doutrina
mais acessível à mente rude do povo judeu. Pregava na encosta
das colinas, nos prados, à margem dos lagos. Apontava para as avezinhas do céu, para os lírios das campinas. . . ( 312).
Como elas explicam tão bem a confiança em Deus. . . "Vêde, dizia, elas não semeiam nem plantam, nem colhem os grãos . e
no entanto vosso Pai celeste as alimenta. Ora, não sois vós mais
do que elas? Olhai os lírios do campo, vêde corno êles crescem,
não plantam, não fiam; e eu vos digo que nem Salomão em tôda
a sua magnificência, andou vestido corno um dêles. . . Ora, se
Deus reveste assim a erva que hoje está nos campos e amanhã é
atirada na fornalha, quanto mais vos vestirá a vós, homens de pouca fé ... " ( 313).
'
Quadro belíssimo e cheio de naturalidade, singeleza, graça
e poesia divinal Foi Deus mesmo quem o pintou! ...

L

ram. Por exemplo, que idéia terão êles de uma tempestade, de
um vulcão, de uma tribo de bugres, das missões, etc.?
Na explicação de um quadro o mais importante é saber salientar as partes essenciais, fazer a dedução das verdades nelas contidas e aplicá-las à vida real. Vimos acima, como exemplo, a cena
da ressurreição do filho da viuva de Naim. Portanto o uso do
quadro exige também uma preparação: saiba o catequista com precisão a história que o quadro representa com tôdas as circunstâncias e minúcias capazes de satisfazer às perguntas das crianças,
que também gostam de saber particularidades interessantes. Uma
simples demonstração do quadro não basta, porque as crianças por
si só não vêem tudo, e, muitas vezes, não vêem justamente o principal. Portanto é preciso uma boa explicação da gravura.

Quadros, tabelas, desenhos, gráficos

a)

1 JJ E A

Há casos cm que até se torna necessário t;er, max1me com
os pequerruchos, que não fazem idéia daquilo que ainda hão vi-

dizendo: "E' melhor eu não comer nada, do que comer coisa roubada! Vou-me embora! Quero vencer esta tentação, porque das
mãos do feio e nojento demônio eu não aceito nada!"
Pronto! O Carlito venceu o diabinho que, envergonhado e
cheio de raiva, teve que voltar às cambalhotas para o inferno. Estais vendo que o demônio é fraco? Cada um de vós vai fazer o
mesmo que fez o heróico do Carlito. Quando o diabo vier com
uma tentação ninguém lhe dê confiança.
Um exemplo semelhante é suficiente para dar uma idéia
mais ou menos clara do que seja tentação.

4.
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l

Mateus 6, 26-30.
Mateus, 6, 26-29.

i

Cremos que o ma,is acertado é não tomar como regra invariável nem o "antes" nem o "depois''. Conforme o fim que se tem
em vista apresenta-se o quadro antes, durante ou depois.
Se quero simplesmente dar uma lição visual expositiva, apresento o quadro logo de início, isto é, expondo a lição à vista do
mesmo; se é só para iluminar uma cena, apresento-,o logo que acabo de narrá-la; se o quadro não tem outro fim que uma simples
confirmação da verdade, ou de edificação, isto é, para despertar os
bons sentimentos, provocar os afetos e resoluções, apresento-o no
momento da aplicação prática.
Na maioria dos casos devem ser apresentados depois de explicada a doutrina. Se forem apresentados sempre antes de qualquer preleção haverá perigo de as crianças tomarem uma coisa por
outra. Essas primeiras impressões errôneas difl.cilmente desaparecerão de suas mentes.
Se forem apresentados os quadros sempre durante a explicação, perturbam a captação das palavras do mestre, absorvendo
integralmente as crianças pela sua excessiva curiosidade, e, satisfeita esta, já não prestam boa atenção ao assunto, perdendo-se em
perguntas extravagantes, em prejuízo da idéia central 'da doutrina
Parece mais psicológico explicar antes e mostrar depois o quadro,
recapitulando com boas perguntas o assunto explicado. Só depois
disto se pode entrar em particularidades, satisfazendo às perguntas
elas criançai;.
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E é pr'eciso dar-lhe oportunidade de perguntar, porc1uc a
criança quer ver tudo. Ver muito mais do que nós mesmos. Cada
minúcia é mais uma novidade para seus olhinhos atentos.
As crianças vêm tudo, mas não organizam, não unem, não
agrupam, não sintetizam. Compete ao catequista suprir essas deficiências , explicando o porque das coisas, e dirigindo as partes para o todo, as particularidades para a idéia centro.
E ssas lições de coisas por aspecto t êm o fim de esclarecer
as idéias e tornar mais fácil a percepção dos assuntos. Porisso
seria anti-pedagógico mostrar coisas desconhecidas sem primeiro
explicá-las. Às vezes há estampas e quadros europeus cheios de
objetos desconhecidos e cenas estranhas para as nossas crianças.
Infelizmente a deficiência de material didático nacional nos
obriga a usar o que nos oferecem outras nações. O recmso é, enquanto não tivermos um centro nacional de catequese, adaptar os
alheios subsídios à mente de nossas crianças.

b)
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-------
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Para dasscs mais adiantadas há outras tabelas mas completas e com mais números.

c)

Desenho

Especialmente nas primeiras classes, onde prevalece o ensino através de figuras, único meio de tornar a doutrina acessível
aos pequeninos, o emprêgo dos desenhos é forma didática de primeira ordem ( 315).

EXAME

DE

CONSCIÊNCIA

T0belas catequísticas

Para facilitai' a retenção na memona de coisas fundamentais
da religião, como por exemplo, o número dos sacramentos, dos preceitos, dos mandamentos, etc., formaram-se as assim chamadas tabelas catequísticas, que fazem, por assim dizer, um compêndio de
relações de diversos pontos do catecismo. São, em geral, muito bem
acolhidos pelas crianças. Supõe, no entanto, uma explicação adequada da p arte do catequista, para n ão correr o risco de tudo se
reduzir a uma memorização estéril e improdutiva.
Essas tabelas poderão se multiplicar conforme o adiantamento da classe. Para exemplo transcrevemos aqui a tabela n. 0 1 feita
para alunos principiantes: (314).
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(314)

por'
por
por
por
por
por
por
por
por
pm:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
. 9:
10:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

só Deus
são os principais mistérios da nossa fé
são as pessoàs divinas iguais e distintas
são os evangelistas
são os preceitos da I greja
são os dias da criação
são os sacramentos da Igreja
são as bemaventuranças
são os coros angélicos
são os mandamentos de D eus

Da revista "CATEQUESIS", ano IX, 1 vol., n.o 79, outubro de 1938
pág. 178. CASA DEL CATEQUISTA - Mateu 28 - BUENOS
AIRES .
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O desenho objetiva o ensino e ilumina as verdades abstraías.

(315)

Aplicação prática do desenho : vide REVISTA CATEQUÉTICA 1949, n.o 1, pág. 47 .
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Desenhos fáceis em folhas de cartolina são indispensáveis,
ou se o catequista tem boa mão, um quadro negro, onde se delineiam a giz os assuntos da lição.
Os desenhos, quer delineados pelo mestre, quer debuados
pelas crianças, fazem o ensino entrar pelos olhos. Havendo tempo, ajude-se a criança a desenhar ou colorir seu próprio caderno,
pois o desenho espontâneo é um centro de interêsse e atividade.
Todos conhecem a magia desses filmes de ensino profano, cujos.
desenhos animados encantam a criançada.
Para as crianças do ensino pré-primário temos: SOU CRISTÃO, do Emo. Cardeal Câmara; PARA OS PEQUENINOS DO
JARDIM e CADERNOS PARA COLORIR, de Abbe Quinet;.
MANDAMENTOS ILUSTRADOS, da Pia Sociedade de São Paulo.

d)

CATEQUISTA
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ensino, o aproveitamento . dos aluflos, a capacidade receptora de
cada um.
Não é, portanto, um novo processo de ensino, mas simplesmente um meio de averiguação, um controle sôbre os efeitos e os
resultados de nossos trabalhos.
E' uma necessidade.
O catequista precisa saber se as crianças aprenderam de fato
.a doutrina. Se são capazes de reproduzí-la com próprias palavras.
.Isto êle pode conseguir também por meio de perguntas orais, mas

Gráficos
VERDAD~IRA

"Alguns simples gráficos são às vezes mais proveitosos do
que um dilúvio de palavras" (316). Um gráfico bem arranjado é
às vezes a ossatura de uma doutrina inteira ( 317).
Se os desenhos para colorir se aplicam mais aos cursos inferiores, os gráficos prestam-se mais para os alunos capazes de maior
compreensão. O gráfico reune, sintetiza, vários pensamentos, em'
um mesmo plano a modo de monograma. Pode-se prepará-lo em
folhas grandes de cartolina ou também, se o catequista é habilidoso,
riscá-lo no quadro negro.
Todos os gráficos, porém, são objetos sem vida própria; são'
esqueletos; faz-se mister revestí-los de carne, animá-los de algum
encanto, lançando mão de outros subsídios mais psicológicos como·
as histórias reais e os exemplos.

5.

IDEAL

IGREJA DE CRISTO

Apostólico

tJ

Santa

Testes de catecisrrw
IGREJA CISMATICA

Com o grande surto da pedagogia nos últimos tempos aparecem-nos os testes sob múltiplas formas e muitas aplicações organizadas por Binet, Simon, Claparedre, Montessori, Decroly e tantíssimos Qutros modernos revolucionadores do sistema educacional..
Abstraindo das demais aplicações psicológicas, reduzimo-nos
a considerar, summis digitis, os testes pedagógicos por serem estes·
imediatamente aplicáveis ao catecismo.
Teste é uma prova destinada a verificar o andamento do
(316)
(317)

SHARP, "Aims and Méthods in teaching Religion'', pág. 296 op. cit ..
Emprêgo dos Gráficos: Vide - REVISTA CATEQUÉTICA, 1951
n .o 22, pág. 45. apud. Roy, pág. 298.

.../

/

O valor pedagógico do gráfico é sintetizar, resumir, agrupar vários penf.amontos numa só ficçiio. O gráfico acima resume, com grande clareza,
umn nuln inioira de apologólica.
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de um modo mais seguro e mais perfeito, pelo emprêgo dos testes,
como assiduamente se vem fazendo para o ensino profano nas escolas.
Importa mais saber-se quantos alunos aprenderam e assimilaram a lição, do que quantas vezes foi ela repetida.
Um testezinho bem elaborado, bem claro, bem organizado,
deixa o mestre ciente de tudo: que pontos a elucidar, que dificuldades a solver, que dúvidas a esclarecer; qúais os catequizandos
mais capazes, quais os menos inteligentes.
O emprêgo frequente dos testes está na razão direta da racionalização dos nossos trabalhos. O homem econômico faz de vez
em quando o balanço de suas contas, de suas economias.
Quanto mais frequente e mais inteligente o uso desse meio
de verificação, mais conhecedor da criança se torna o catequista
e maior interêsse e emulação desperta na sua classe. O teste é o
fiel da balança do ensino. A criança sempre sabe mais do que consegue exprimir.
Sói acontecer que nossas professoras, nas mãos de quem está a catequese das escolas e, em grande parte, das capelas, apenas
saídas das escolas normais com belíssimos diplomas, ricas em princípios pedagógicos, e cheias sobretudo de um santo entusiasmo, sentem inesperada e amarga desilusão perante o fracasso de sua pedagogia diante de um grupo de rapazes analfabetos, levados e capazes de fazer desabar todo o edifício de sua habilidade didática,
capazes de fazer perder de uma só vez sua não provada paciência.
Porque? Porque, apesar de tôda a sua boa vontade e santo
entusiasmo, elas não sabem pôr em prática o tesouro d0 saber que,
sem dúvida possuem, porque não sabem sistematizar o ensino e·
racionalizar seu trabalho.
A prática naturalmente vem com a prática. . . E' preciso,
portanto, praticar sem desanimar, embora sinta as contrariedades·
do início, que todo êle é difícil.
Não devemos exagerar a importância do método, como fazem alguns, atribuindo a êle tão somente a eficácia do ensino, mas·
o certo é que onde não há sistema e método o fruto é sempre muito escasso e o trabalho triplicado, tanto para o mestre como para
o discípulo.
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- - - ---··· ·----- -- - - - - - - - - - - - - - - - Essas rcprod11._~õcs são preciosos testes ., de que dispõe o catequista
para tirar suas conclusões psicológicas ...
Alguns exemplos de reproduções de alunos de nossas catequeses.

I

I

"A história que gostei mais foi a do Caím. Foi assim: Abel
era irmão de Caím. Eles foram dar um sacrifício a Deus. Abel
assou um cabritinho e Caím assou frutas. Daí a fumaça de Abel
foi para o céu. Mas a de Caím não foi, pm;que êle era muito ruím
e Deus não gostava mais dêle. . . Então Caím ficou com muita
inveja do irmão e disse assim: "Deixa estar que tu me pagas, seu
safado ... "
Outro dia Caím convidou êle para passear e êle foi. Quando chegaram assim num matinho, o malvado pegou um cacete bem
grosso e fez uma briga medonha e matou o coitadinho do Abel.
Então correu muito sangue no chão, e êle foi se esconder; mas Nosso Senhor viu tudo, e disse assim: "Agora tu vais ver o que é bom'',
e Nosso Senhor excomungou êle. Então . Caím não se arrependeu
e fugiu. Mas eu não sei para onde êle foi ... "

Car'lito ( 9 anos )
"Uma vez um menino chamado Roberto atrepou num muro
para roubar frutas! E não tinha cachorro brabo na chácara do homem. Então Roberto ficou a cavalo no muro, pensando nas frutas.
Então o Anjo da Guarda disse no ouvido dêle: "Olha Roberto, quem
rouba fruta faz pecado muito feio e vai para o inferno. "Então o
diabo disse no ouvido dêle: Roberto,· olha só que frutas madurinhas! O dono está na missa, e não tem ·cachorro brabo." Então
Roberto não deu confiança para o diabo e desceu do muro e botou
os livros debaixo dos braços e foi para casa. Então. o diabo ficou
furioso e foi rolando para o inferno, porque o Roberto venceu a
tentação. E foi bem feito, para o demônio nojento.
E agora eu quero o santinho que o senhor prometeu."

Odete da Silva ( 8 anos)

b)

Resultado de um certame entre os cruzadinhos.

a) · Reproduções e lições escritas
Fomentam a iniciativa e a cooperação do aluno e despertam
seu interêsse. Depois de descrever uma cena, contar uma história,
narrar um episódio, mandar que as crianÇas o reproduzam por escrito em casa. Quem apresentar o melhor trabalho será premiado.

Quem responderá melhor?
Como é que Jesus está na santa hóstia?
Saiu premiada a resposta de um menino de apenas 12 anos.
"Jesus está na santa hóstia bem inteiro, e bem vivo, assim como

_______________
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agora está lá no céu! Tem braços e pernas e cabeça e tudo. Mas
ninguém pode ver, porque :E:le não quer ser visto mesmo. Mas
.alguns santos já viram Êle ali. Jesus tem sangue e carne, mas quando a gente toma a comunhão não tem gôsto de carne crua, porque
é um milagre. Jesus está bem vivo, mas Êle não quer falar com
ninguém. Jesus tem olhos ·e vê a gente. Nosso Senhor fica bE)m
escondido, porque senão não dava para a gente engulir um menino tão grande. Mas Êle está na casinha de ouro que eu já me
me esqueci o nome, lá em cima no meio do altar."

V -

SEQUÊNCIA PRÁTICA

Lauro de Oliveira
Em assim poderíamos colecionar um sem número dêsses pre.ciosos documentos escritos, sim, na linguagem infantil, mas cheios
-O.e graça e verdade.

1.

Canto e orações iniciais

2.

Chamada e ponto

3.

Tornar a lição

4.

Passar nova lição

5.

)

a)

Apresentação

b)

Explicação

e)

Aplicação

Canto e orações finaii

( )

V -

i.

SEQUÊNCIA DE UMA AULA

Canto e orações iniciais

Sob a direção do catequista entram as crianças em fileira
para a igreja ou sala de aula. Canta-se então um hino, para dispôr os ânimos. E ' bom entrar já cantando, para evitar murmúrios,
cochichos, etc. Seguem-se logo as orações iniciais, para as quais
ajunta-se uma intenção particular.
.2.

Fazer a chamada

Sem deixar tempo livre para tagarelices, procede-se logo à
chamada, anotando os pontos de presença ou de ausência dos alunos.
3.

4.

Explicar nova lição

Segundo o método indutivo acima exposto, a lição compreende seis etapas: três principais e três secundárias.
Etapas secundáriass preparação, escopo e síntese. São como que a armadura material do método. A preparação consiste em
ligar a lição presente à precedente; o escopo indica o fim e os pontos principais da lição; a síntese é a recapitulação.
Etapas principais: Apresentação: Na primeita indicação do assunto enuncia-se
dara, pausada e distintamente a pergunta e a resposta do catecismo, cujo cont~údo se explica em poucas palavras.
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Indicação clara, rápida, brevíssima. Não é ainda a explica~
ção da doutrina. E ' apenas uma §J.presentação, um pequeno exórdio, que tende a preparar a mente do aluno a dispôr seu ânimo, despertando seu interêsse para o tema da lição, para não dar às crianpertando seu interêsse para o tema da lição. E' importante esteja
o catequista independente do livro, para não dar às crianças a falsa
idéia de que êle não está seguro do que ensina.
Esta apresentação da lição em sentido mais amplo consiste em contar uma história, uma parábola, um exemplo que contenha em essência a doutrina, e que assim prepare o espírito da criança para a explicação teórica que se há de seguir. Esta apresentação consiste em expôr a doutrina de tal modo, diz Bandaz, que
a criança veja, senão com os olhos, ao menos com a imaginação".
"Por conseguinte, conclui Roy, histórias, parábolas, comparações ..
Eis por onde deve começar o catequista". ( 318).
História

Tomar a lição

Presa a at enção dos me1, inos, toma-se a lição da aula anterior, mas com certa brevidade, para não roubar a boa disposição
e não cansar o espírito. Com meia dúzia de perguntas bem formuladas, se pode fazer tal recapitulação. Enuncia-se a pergunta do
catecismo e exige-se de cór a resposta. Examina-se se está de fato
compreendida, propondo alguma dificuldadezinha, pedindo um
·exemplo, mandando dizer a mesma coisa de outro modo. Faça-se
questão de que também os mais atrasados a compreendam. Esta
ligeira repetição reaviva a doutrina passada e encaminha a inteligência para o novo aswnto, ligando-o ao precedente, como que por
uma ponte.

{ ; A 'J' I•; <,> li l S 'I' A

Deve ser contada de um modo vivo e interessante. Não po-,
d e ser uma história qualquer: deve acomodar-se perfeitamente ao,
assunto e conter no seu sentido próprio as verdades. que dela fàcilment;e se deduzem. O ponto principal ao narrar a história, parábola ou exemplo é pôr em relêvo a doulri11a, salientando as partes principais que a encerram. A história, portanto não é trazida
como prova escriturística, mas é simplesmente apresent~da ao a~u
no como um vaso de ouro, que encerra as verdades da fe e os pnn-,
cípios da moral cristã.
"O catequista, diz Slater, não precisa de provas, (ao menos
no ensino aos pequeninos) ensina em nome da Igreja e com sua
autoridade. Porém a criança depois poderá servir-se das palavras
sagradas que aprendeu, contra as suas dúvidas e contra as dúvidas
dos outros." ( 319).
Com as hist órias adequadas, breves, interessantes e outros·
recursos acima mencionados nas fontes do método intuitivo, pod emos facilmente gravar as vei:dades divinas na fantasia, na memória e no coração das criancinhas.
Um auxílio mui poderoso para tornar mais eficazes e intui-tivas as histórias são os quadros e estampas, os gráficos e os desenhos. Ao mostrar uma estampa faz-se ressaltar dentre os pormenores os pontos que ilustram a doutrina. Dez vezes mais nltidamente se grava aquilo que se vê do que aquilo que se ouve.
(:118)
(:11H)

Hoy - "Méthodc Pédagogiquc de l'Enscignemcnt dn Catéchisrnc"~
Slatcr - "Explicac;ão do l'cqneno Catecismo", prefúclo. púg. 281.
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Consis~e em fazer a deduç~o clara das verdade~, explica~do o sentido ~as p~lavras, das formulas, dos conceitos, particulanzando a doutnna e ilustrando-a. Mas tudo com brevidade e vivacidade, usando os métodos acima expostos.
Uma ilustração, um exemplo, uma comparação, tirada do
meio natural da criança dará o remate à exposição doutrinal.
Só
então, em ~lt~n:1º plano é 9.ue aparece a fórmula como que aflorando da h1stona e da explicação da doutrina.

Aplicação prática:
Para dar uma chave de ouro à doutrina, escolhe dentre as
v~ri~s aplicações um.a bem determinada, para praticar devéras.
Fac1li;n~nte _ se pode ,ligar o fruto prático a alguma oraçãozinha jaculatona, referente a doutrina exposta.
Faz:se então_ um apêlo à vontade infantil, para que as verdades ensmadas nao permaneçam um capital morto, mas que se
transformem em frutos de virtudes na vida quotidiana". (320).
.
Estas ~~ês ~art~s . compõem a liç~o propriamente dita, deP?I~ da qual e mmto util ~azer-se uma ligeira recapitulação. Uma
sene de perguntas mostrara logo se as crianças de fato compreenderam tudo. Esclarecem-se os pontos obscuros. Retiram-se as dúvidas. Respondem-se a tôdas as perguntas dos alunos, atendendo
com carinho e p aciência especialmente os menos capazes de compreensão.

Canto e orações finais.

Encerra-se a aula com algum cântico e curtas orações, acompanhadas sempre de alguma boa intenção do mundo infantil.
.
Retirem-se em boa ordem, sem algazarra; e se estão na igrep, não esqueçam a genuflexão devota a Jesus sacramentado. Se
p~ssível, fiq.u e ~ catequista ainda algum tempo à disposição das
crianças, pois. ~ao poucas delas ·?esejarão apresentar qualquer desculpa, transmitir recados ou pedidos dos pais, etc.
Dando essas normas não é intenção apresentá-las como re,gras . inalteráveis e ú~icas no gênero. Nem tão pouco quer-se de.~reciar , o. proceder d1ve,rs.o de outros autores. Apresentam-se confiadas umcamente nos otimos resultados que .têm obtido em todos
os lugares em que têm sido introduzidas.
,(320)

Abbé

J. Baierl

Roy, pág. 281.
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Explicação:
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V
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"The Creed Explaned'', pref. pág. 11 op. cit. apud.

Adotou esta disposição o P. Dr. J acó · H. Slater, cujo livro,
"Explicação do pequeno Catecismo" é sem dúvida o melhor de nossa literatura catequética, profundamente dogmático, baseado todo
nos belíssimos exemplos da sagrada escritura, ilustrado com histó~
rias interessantíssimas e, sobretudo, adaptado à índole de nossas
criancinhas, porque seu método inspiraram-no os próprios · alunozinhos.

Fruto prático
E' de tão fundamental importância no catecismo a aplica- ção prática, que o benigno ·leitor permitirá mais duas palavrinhas ·
sôbie o assunto.
Fazer a catequese sem a aplicação prática é semear e não•
colher. O ·escopo do catequista é a educação religiosa, a formação
da vontade e do coração, o que não alcançará jamais sem levar
seus educandos à prática das virtudes. Nada se adquire sem exercício, nem sequer o vício. A catequese não é puro diveitimento,
não é pura instrução; não basta, pois, falar à inteligência, à fantasia, aos sentidos. Conquistar de fato os corações e as vontades
para a prática dos santos ensinamentos. De nada servem também
aplicações gerais e vagas. Sejam criteriosas e oportunas, isto é,intimamente ligadas com a doutrina exposta, e não arranjadas a
esmo e ao acaso; Por exemplo, se falo de Ananias e Safira, tiro
como fruto prático: não mentir! Aconselhar aqui as criança~ a não·
chamar nomes feios não viria ao caso. Seria inadequado, inoportuno, extemporâneo e improdutivo.
Quando fazer a aplicação prática? Não é possível marcar--lhe posição dentro da sequência de uma aula.
Já no decorrer da explicação se vai aplicando tudo à vida
real e natural da criança. E' o momento mais psicológico, pois
que o coração está bem disposto. Dá-se a forma ao ferro enquanto
está quente. . . Não obstan'IJe relembra-se a aplicação no final da
instrução, para que a criança não esqueça os propósitos tomados.
Para uma boa aplicação prática exigê-se o seguinte:
a) que seja oportuna, uma consequência lógica da doutrina que acaba de ser explicada, que aflore dela como aflora a flor
do seu próprio caule.
b) determinada, bem especificada, bem singularizada, bem·
concreta, de modo que o aluno saiba como, quando e onde executá-la.
c) psicológica, que corresponda às condições de idade,
tempo, lugar e meio ...
Exemplo: Sendo a aplicação prática a obediência, não bas-taria terminar de um modo vago e geral: "Sêde sempre muito obe~
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dientes!" E' ruiste).' descer um pouquinho às diversas circunstâncias: "Sêde sempre bonzinhos, assim como o Menino Jesus . " .
Quando o papai ou a mamãe mandarem alguma coisa, seja ir à vend~, varrer a casa, lavar a louça, cuidar do maninho pequeno, ir para a escola... Obedecei logo e de boa vontade, sem responder,
nem bater o pé... E quando custar muito obedecer, dizei assim
baixinho: Coração de Jesus, obediente até à morte, tende pieda.de de mim! "E Jesus vai ficar contente e vai preparar um prêmio
bent lindo para vocês lá no céu . .. "
Um modo muito fácil e prático de alcançar das criancinhas
a prática da virtude é acostumá-las a trazer por escrito suas "florezinhas místicas para o Menino Jesus".
Algumas páginas mais adiante teremos ensejo de falàr mais
.explicitamente sôbre este último tópico.

Sétima

Parte

FORMAÇAO PARA A VIDA CRISTA
1 -- O PREPARO PARA A VIDA
II -

UI -

FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

IV -

FORMAÇÃO SOLIDÁRIA

V -
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"O catecismo deve ensinar a viver a vida cristã"
Pio XI.

Nas pagmas precedentes frisou-se repetidas vezes a necessidade de viver a doutrina, de praticar a virtude. O catequista
sabe a orientação a dar a seus alunos. Inspirou-se no bom emprêgo <los métodos disciplinares e didáticos. Escolheu os meios de
atmir, cativar e formar a criança, segundo os ditames de sua mesma psicologia.
No presente capítulo verá mais de perto como levar à prática o que em teoria já estl1damos sôbre a formação do catequizando. Vamos fazer uma aplicação prática de um dos pontos cardeais
da escola nova: o preparo para a vida pela vida, beseada no interl1sse, que é o resultado do espírito de iniciativa e cooperação.
Que se prepare a criança para a vida pela vida, exige-o o
mesmo conceito da educação e a mesma finalidade do catecismo.
Ni:io pode haver interêsse na criança, e, portanto, nem aproveitamento algum, sem a aplicação do ensino à sua vida real, à sua vida
presente tal, como, quando e ·onde ela vive.
Faça o leitor um pequeno retrospecto ao que já estudou sôhre a finalidade suprema da educação e chegará logo à conclusão
dessa verdade.
Na educação temos que olhar tudo através do prisma infantil, aplicar tudo à vida real da criança, proporcionar tudo ao seu
pequeno mundo. Querer formá-la sem fazer essa transposição é
como tentar inutilmente ajustar um cilindro num quadrado.
·
"O grande princípio da escola ativa, a aprendizagem da vida
pela vida, pode e deve ser aplicado ao catecismo com a seguinte
alteração: aprendizagem da vida cristã pdl.a vida cristã.
Apoiando-se neste princípio, que é verdadeiro e rico de consequências a educação cristã estuda os mesmos problemas qúe qualquer outra, porque se r'eferem à vida; mas estuda à luz das verdades eternas que sôbre a vida simplesmente humana constroem
aquela outra que é a vida sobrenatural."
" ... Um autor que muito se dedicou à infância ( Abbé Gellé)
deu a lun livro o título: O essencial ao Catecismo:
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Fazer pensar
Fazer sentir
Fazer agir
Fazer rezar. ( 321).
Síntese admirável!
Ela resume o ideal do catequista: formar a alma cristã da
criança, santificando-a na verdade, ( 322) guardando-a do mal, sem
contudo a tirar do mundo. ( 323). Que sejam todos santificados
na verdade: foi esta a prece de Nosso Senhor e este o motivo pelo
qual Éle se santificou a si mesmo. ( 324).
Para maior clareza vamos dividir nosso estudo em duas partes: o preparo remoto e o preparo próximo para a vida. Aquêle
se refere aos pequeninos· principiantes, este aos jovens e donzelas
que se despedem dos bancos da escola para entrar em cheio na
vida.
Estudando o assunto assim em separado podemos entrar em
C':'!rtas particularidades que hão de orientar o catequista, mostrando-lhe como deve agir neste ou naquele caso concreto, segundo lhe
ditar a psicologia que, como diz Dr: D'Espiney ensina o pedagogo
a fazer sazonarem, em seu tempo e nas melhores condições possíveis, os frutos de cada estação, não pretendendo colher na infância
os frutos da juvi.mtude, nem na juventude os da infância. ( 325).

II -

O preparo dos pequeninos
"A instrução religiosa deve principiar cedo, para poder aproveitar as vantagens daquela idade privilegiada, em que a alma é
ainda tôda candura e generosidade; será até a sua mais b ela tarefa
amadurecer e fortalecer, pelas fôrças sobrenaturais, as virtudes inatas da criança, ao ponto delas não morrerem ao contato com as realidades brutais da vida." ( 326).
Acent:uemos mais uma vez: Educar é formar bons hábitos.
Bons hábitos são virtudes ativas, porque a religião é vida e atividade. Vamos, portanto, preparar os pequeninos, desde o bêrço,
pela vida e para a vida, ensinando-lhes a vivê-la santamente, na
sua realidade, para que não venham a morrer na juventude por falta do alimento, que deveriam ter recebido na infância.
(321)
(322)
(323)
(324)
(325)
(326)

Waleska Paixão "Cadernos Catequísticos" I págs. 5 e 8.
João 17-17.
João, 17-15.
João, 17-19.
"Psychologie et Psychothérapie Educatives", pág. 102.
P. Wemer - "O Problema Nacional e o Ensino Religioso",
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FORMAÇÃO DO CORAÇÃO E DA VONTADE
1.

Ação de conjunto

2.

Amor à oração

3.

Amor ao sacrifício
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FORMAÇÃO DO COBAÇÃO E DA VONTADE

(327)
(328)

l\fartin Tasendc : "Formacion del sent ido religioso", p(1g. 8·1.
Id. op. pág. 84.
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S<~11tírnentos morais.
E' neste ponto justamente que se es,.,.,.,.<·111 hoje as mais descabidas afirmações, especialmente por par'" dos discípulos de Freud, baseados na frase do mestre: a crian<:11 I m::.. <'IH germem tôdas as perversões. Não vamos discuti-las. E'
i111'11 il. Lembremo-nos apenas que o próprio Freud se conigiu, ad111ilí11do 11a criança não só "os germens das tendências mais baixas,.

Ação de conjunto

"No instante de acolher o neo-nato em seus braços, principia a mãe a educá-lo". (Pestalozzi).
Sendo a atitude da alma, na expressão de Tasende, um ecéi
sintético, não existe primeiro uma educação religiosa da inteligência, depois uma educação da vontade, e, por último, uma educação da sensibilidade. Sem dúvida que se trata de algo difícil, mas
é nesta ação de conjunto sôbre a alma da criança que está todo o
êxito e a grandeza da educação cristã .
Não obstante a formação simultânea da inteligência, da vontade e do coração, que se desenvolvem em conjunto harmônico em
t odas as suas potências e faculdades, façamos, para maior clareza,
algumas distinções.
A formação do coração visa regular as atividades expontâneas da vida afetiva ou da sensibilidade: inclinações, tendências,
sentimento, afetos, emoções,. ..
A formação da vontade e da inteligência visa regular a liberdade individual e formar o gôsto do belo, ensinando a criança
a usar com critério seu livre arbítrio e escolher sempre o bem em
vez do mal , reprimindo inteligentemente as tendências baixas e es timulando as nobres inclinações.
O fim imediato dessa formação simultânea é plasmar a personalidade ético-religiosa, que eleva o homem muito acima dos
irracionais, dignificando-lhe a natureza, formando-lhe um caráter
nobre.
Não obstante essa ação de co1i;tmto é para a rainha das faculdades que devemos dirigir mais frequentemente nossos olhares,
porque "sem dúvida se pode afirmar solenemente: sem a formaçüo
religiosa da vontade, as mais belas qualidades ele sensibilidade e
inteligência, permanecem irremediàvelmentc comprometidas. Pelo
contrário, com o concurso da Religião, em sua luz e por sua fôrça ,
não há nada gue não possa frutificar". ( 328).
O coração da criança é um instrumento de cordas mui sensíveis que o catequista deverá tanger com muita delicadeza para
sintonizá-lo com. o amor do belo, do nobre, do sublime. E o primeiro passo é ganhar-lhe a simnatia e conquistar-lhe a mais inteira confiança ao ponto de não lhe fazer mais segtêdos ...
Em consequência do pecado original êsse instrumento desafina muitas vezes com as h armonias de Deus. E' preciso u' a mão
hábil que o faça soar bons sentimentos.

( )
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as mais elevadas e sublimes aspirações da persondlí-

rlmlc.

j

Não há dúvida: os sentimentos são fôrças cegas. Necessila111 por isso de uma direção, de uma nórma segura que regule o
<·ora~~üo, moderando os afetos, dominando os máus instintos.
Eis
o que se chama formação dos sentimentos, que estabelece o verdadeiro equilíbrio na vida emotiva e sentimental. ·
Uma boa formação, porém, não se faz sem evitar dois extre111os, cm que incidem grande parte de educadores, mestres e pais
d(' família: o sentimentalismo e o carrancismo.
Se tanto reclamam os eugenistas contra a consciência elos pais
que por suas culpas e suas vaidades, não transmitem aos filhos a
ftin,:a e a plena vitalidade física, não menos os recriminam os pedagogos e moralistas por qebilitarem o espírito, por envenenarem
a alma dos filhos, formando-lhes um caráter indefinido, mero jog11de dos sentimentos e ·das influências exteriores.
Desde o dia de seu nascimento vive a criancinha entre beijos e cancias. E ' o "ai Jesus" de todos. Ninguém lhe toca nem
de leve a não ser para fazer festinhas, ape1tá-la apaixonadamente
ao coração e cobri-la d e beijos e afagos. Todos os caprichozinhos
lhe são satisfeitos, todas as faltas p erdoadas. Ela não sabe o que
1az. E' criança ainda. E' tão mimosa, tão engraçadinha. Só chora
quando não lhe fazem a vontade.
E a mãe, vaidosa de sua rica florinha, quer perpetuar nas
púgi11as do album familiar tâ'da a beleza de seu anjinho adorado.
E' preciso bater umas chapas bem originais. Enfeita a criança ·de
mil fantasias. A florinha ainda não desabrochou e a vaidade já
vai assentando nela o seu trono glorioso. Embalsamam-na de estralos e pós de arroz, carminam-lhe as faces de rouge, tingem-lhe de
v1 •rr11dhí.ssimo esmalte as unhas dos pés e das mãos, ornam-lhes as
o~·<·lhas. c.x~m brincos que a inocente mal suporta com impaciência.
I•, a ob1ct1va ele uma Codak vem surpreendê-la nos mais adoráveis
sorrisos. Mas para o quadro ser completo é preciso fotocrrafar um
l><'í<'i11lio, (, preciso fotografar lágrimas. E o pai, que qu~ndo fôra
1w1·1 ·ss:'t rio 11úo dizia nma palavra sequer, para não melindrá-la, fingi· rall1:ir 1·, 1·rn11 111odos hrnscos, leva-a até ao chôro mais desabrido, 1wlo .~i111pl<·s rnpri<·l10 d<· collH ~r nmn instantâneo: quatro lágri111;1~. :1 dl'~;li.~:ir1·111 1wl;1s lal'<'S da l'ria11<,;a.
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E o pequenino vai crescendo e o coração se vai fonnamlo
nessa atmosfera corrupta. Mal sabem os pais que estão forjando
a própria infelicidade e a desgraça de seu ente mais querido.
Em breve começam a aparecer os primeiros trutos do mal
semeado. A criança mimosa passa a ser teimosa, desobediente, p1'eguiçosa. . . Diante de tão triste revelação, os pais alarmados, esgotados todos os meios ·de obstar o mal crescente, lançam mão de
meios extremos, extremos contrários aos carinhos e às branduras,
excessivo rigor, palavras ásperas, modos grosseiros; tomam-se ríspidos, inclementes, duros. Que se segue daí? Que formam um
caráter pusilânime e tímido, se conseguem dominar, ou levam o filho à mais abjeta hipocrisia, tanto mais desastrosa e inemediável,
quanto mais tarde se revelar. Depois, lágrimas tardias: eis a formação do sentimentalismo e da vaidade.
Todo o extremismo na formação do coração é contraproducente, só traz maus resultados.
"O amor maternal elevado à categoria de virtude pela doce
serenidade e desapaixonada justiça, não consiste em . rodear os filhos de quantas comodidades físicas inventou a meiguice, e satisfazer insensatamente a todos os seus desejos".
Amar os filhos é educá-los em condições de quando forem
homens e lhes faltar o paternal apôio, possam valer-se por si próprios com esperança de vitória nos combates da vida. ( 329).
Como formar bem a vontade e o coração? Iniciando desde
cedo a criança nas verêdas do dever. Das principais iniciações vamos considerar em particular a iniciação à oração, e a iniciação ao
sacrifício.
2.

Amor à Oração

"Tirai a oração do mundo e seria como se tivesseis rompido
os laços entre a humanidade e Deus, e feito emudecer a língua
da criança para com seu Pai." ( Fechner).
O homem pende sempre para baixo, para a matéria. E se
não tem algum imã poderoso que o atraia para o alto, materializa-se infalivelmente. Daí a necessidade de sobrenaturalizar-lhe os
atos.
D entre os vários meios sobrenaturalizantes, destacamos, por
mais decisivos, a oração e o sacrifício.
A oração é tão necessária para a alma como o oxigênio para
o corpo. E' o ar que ela respira. E' a fôrça que a sustenta. E' a
fortaleza do cristão. E' a mola real da vida interior. O homem,
que saiu das mãos de Deus, não pode viver feliz, senão voltado
(329)

Mardem -

"Formação do caráter", pág. 125.
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pnrn 1>1·11s. 1°: S('Jll 1>1·11s 11ada pode fazer (330 ), sem Deus está
pnni1:111c•1tlc•1111·11lc• 11a asl:ixia do pcea<lo mortal.
111-'/.a i . . . 1h •za i sempre . . . Bezai para não cairdes em tentala c;:1 e1. lo:' a vo'/. dt' J(•sus, tantíssimas vezes· repetida no evangelho.
Tao 111:d :11'osl11111aclos, porém, andam mestres e pais de família em
11110 <·111ilan•111 cm 1iada com o auxílio divino, que jamais, ,se lemlir:1111 de· 1or111ar nos filhos ou discípulos um espírito mais católico
<111c· o sc'l1. Os pe(iueninos pedem pão, mas não há quem l'hos parta.
Co111 c111e facilidade junta a criança as inocentes mãozinhas

para a ora1.;:io, para falar com o Papai do céu!. . . Com que simplit·idad1 • da doln;a os joelhinhos diante do crufifixo!...
Com que
a111or e co11fiança ela olha para o céu para rezar. Ah! ... a oração
d1, nma criança! Que coisa mais linda e mais divina! Os lábios

p11ros e .i nocentes a balbuciar uma prece, a falar com Deus, com
11111 Deus que ela não vê, mas que já sente. . . Com que ternura e
santa simplicidade ela pede a realização de seus desejos infantis! ...
E la quase que o faz por instinto, por necessidade. . . Isso
L11do ó muito natural e ela o faz com a mais santa espontaneidade
e com abundantíssimas bênçãos para tôda a família, quando há alg11ó111 que, de vagarinho, a vai introduzindo no verdadeiro sentido
da oração. Inicia-se sempre do mais fácil para o mais difícil, da ora- ·
ção exterior, da posição devota, do recolhimento para a verdadeira
oração interior, humilde, confiante ...
Ensinar a rezar é uma necessidade e por conseguinte um
dever. Sacrossanto dever de que se esquecem tantas mães de família, faltas de compreensão e de verdadeiro amor a seus filhos ( 331) .
A mãe de família é a primeira catequista de seu filho. Ela
é que, por direito natural e divino, deve tomar-lhe as mãozinhas inocentes e traçar com elas o sinal da cruz. Ela que lhe ensina a pronunciar os dulcíssimos nomes de Jesus e Maria, para que abençoem
os lábios infantis antes de se mancharem com alguma palavra desonesta ou impura. E' ela que lhe ensina a rezar o Padre Nosso, para
que o Pai do Céu a abençõe, e a Ave Maria, a oração da Mamãe do
céu, "mais boa que todas as mamães juntas!" ( Guy Fontgalland); é
ela que pronuncia com o filhinho o "Santo Anjo'', inspirando-lhe a
mais tema confiança no Anjo da Guarda, que está sempre juntinho
dela, cuidando dela em t:ôda a parte; em casa, na escola, nos brinquedos; defendendo-a contra o demônio, livrando-a dos perigos do corpo e da alma .. .
E' a mãe que leva ·seu filhinho à igreja, e quem por primeiro
lhe dá o exemplo de piedade e devoção.
Como é encantador ver num lar' reunido rezar em comum, an(330)
(331)

João 15 - 5.
C:mon 1372 § 2.
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( 335).
. Sinceridade! Evitar por isso os termos m1sbcos ema1s e ~ a
a linguagem sentimentalista. P ara a criança_ tudo tem que_ ser. simples e real. Sua ora~ão deve ser sua expressa,o ferv~~osa e inteligente. Do contrário esta fatalmente condenada a estenhdade.
Sinceridade e confiança : O Papai do céu é muito rico e muito
bondoso e gosta d e dar presentes. E dá tudo de graça. E' só p edir
com confiança, ( 336), com espírito de fé. Foi Jesus mesmo quem
disse : tudo o que pedirdes eu darei; se b aterdes à porta eu abrirei;
se m e procurardes me chareis. . . ( 337) .
Para que a oração seja sincera e confiante d eve ser inteligen--- -- - Mateus, 18, 20.
Canon 1335.
Saímo 26, 6.
Mat. 6-7.
Marc. 11-24.
Mat . 7-7 .
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tes e depois das refeições, para abençoar o alinicnto corporal e agradecer a liberalidade do Criador. À noite e pela mauhü, para r<'comendar ao Senhor a paz e a felicidade durante o repouso, e para in1plorar novas b ênçãos, para o novo dia que Deus lhes concedeu. V<'r·
<ladeiramente Jesus está presente e vive com a família, pois foi
mesmo que disse: "Onde quer que dois se reunam em meu nome cu
estarei no meio dêles." ( 332).
Mantenha-se no lar um pequenino oratório, onde a criança possa reza~, expontaneamente, falar com o Pai do Céu, sem "fórmulas decoradas ...
Evitem-se essas imagens grotescas que a arte futurista vem espalhando. Essas figuras medonhas não inspiram a suavidade e o bom
gôsto.
, .
_ .,
Iniciada no espmto d e oraçao ia no seio da família, irá em
breve a criancinha para as mãos do catequista, seja no jardim da
infância, na igreja ou na escola. ( 333) .
No catecismo em geral as orações são feitas em comum. Insista-se no recolhimento e na piedade. Posição respeitosa, mãos postas, voz moderada: rezar é falar com Deus Nosso Senhor.
O exterior influi muito no interior. Se as crianças não se acostumam a rezar na presença de Deus, fazem uma gritaria, atordoante, transformando a oração em "hóstia d e vociferação", de que nos
.
fala o profeta nos salmos. ( 334).
As orações em comum sejam d evidamente pausadas e ntm~das .
Linguagem simples e infantil, palavras fáceis, e frazes curtinhas, bem
_
_
,
, .
acessíveis às pequeninas inteligências.
A oração d eve ser uma prece do coraçao e nao so d os lab10s
para fora. Com Jesus de nada vale o p alavreado estéril e fingido

(332)
(333)
(334)
(335)
(336)
(337)

... .. .

11·. 1i:~pliq1ll' lll'111 o ~;1•1ilido d1·las para evitar a rotina. A começar
1wlo si11;tl da cruz, 11üo S<'ja simplesmente mecânica, mas acompanhada dc- 11111 alo d1· fi'., as gc1111lfoxôcs acompanhadas d e um ato de ado-

!i

'
l 1:11saí1·-sc com os meninos, por exemplo, um ato de contrição
dia1111 ~ d1· l1 ,s11s Crucificado, um ato de amor diante do tabernáculo ...
Os· 111aís capazes sejam iniciados de vagarinho na oração lili'irgíca, 11a assistência à santa missa, na oração mental, na comunhão
1·spirít11al ...
E' i111portantc não esquecer nunca d e oferecer as orações n'alg11111a í11l'<'11<;üo, colhida d e preferência do mundo infantil.

:; .

i
!:
1

Amo1· ao sacrifício

E' na prática das p equeninas virtudes infantis que se formam
os l u nncns de virtudes sólidas, e de inabaláveis convicções. E se o
1111111do moderno se acha eivado d os mais feios vícios, resvalando cada v1·z mais para o indiferentismo egoístico, é justamente por ser tão
:innl io a todo o espírito de abnegação.
Se 11 ~to queremos d e nossas crianças homens frios , egoistas, aml>i('íosos, rebeldes, enveredêmo-las por outro atalho mui diferente do
<I' w trilham os gozadores da vida, os "homens inúteis."
O atalho nô-lo mostrou Jesus Cristo. f::le mesmo o trilhou
passo a passo. Não é a estrada larga cheia de rosas. . . O atalho da
salva<Jto é estreito, íngreme, p edregoso, cheio d e espinhos. Mas não
li :'1 mitro. O caminho da vida eterna é êste mesmo. Cristo o demar<·011 com seu sangue ...
Mas sendo a criança uma plantinha mui tenra, a iniciação n o
1•spírito de sacrifício tem que ser muito suave, leve, vagarosa . . Nada
de pêso, de opressão, nada de difícil. Nem mesmo exigir "penitêndos · da criança. Nada disso. E' simplesmente ensinar-lhe a aceitar
1·~po11tâneamente os pequeninos sacrifícios da vida quotidiana. E' ·
11111a preparação, é um ensaio para saber enfrentar com ânimo e pro-·.
vcito as lutas d a vida.
1)csde p equenina a criança vai se habituando a negar-se a . sV
llll'Sll!a, a vencer seu próprio eu, a dominar suas más paiXÕ!3Zinhàs
ainda fracas , para saber dominá-las mais tarde, quando acordarem
111:1 is l'ortl's e com explosivas exigências.
Naturalmente nada disso se faz por si mesmo. Ao lado da
c'ria11<.:a h:'t ele estar sempre o catequista para ajudá-la, guiando-a pela
111;ú1, 1·1u·orajando-a pela palavra e pelo exemplo vivo.
l 1111 hom fonnador ele almas não fica em generalidades, em cons1·li1ns . D:'t i'-k mesmo a iniciativa, propondo êle mesmo as virtndezi·
11l1as a praticar, e motivan do suficientemente o esfôrço infantil, ailé
1·1111 st',!!;llÍ1' das cria11c.:as o gôsto ela vütude.
S:10 p:tlanas d <' Mgr. Ciliier:

j
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"Tout languit, tout s' éstiole, tout moeurt dans 1'enfant à qui.
l' on ne refuse rien". ( 338 ) .
E será difícil?
Para quem conhece a criança nada mais fácil. Ela é instintiJ
vamente religiosa.
Com quanta alegria e expontaneidade recebem os cruzadinhos
a "Corôa de Amor" para cobri-la de pequeninas mortificações. Quanto·
empenho em retirar um espinho da c~r?~ para su~stitui-lo por, ?m~
flor!. . . Quantas orações, quantos sacrif1c1os, relativamente her01cos-,.
para conseguir o batismo de um pagãozinho.
, .
· _
Uma criança de sete anos apenas, entregando o ultimo tostaoJ
zinho, roubado às suas gulosêimas, dizia contente: "Eu passei mal
esta semana ... , mas já botei dois chinezinhos no céu! . .. "
No caderno de anotações de uma catequista, foi encontrad<Y
um tesouro de pequeninos sacrifícios, que todos os domingos as crianJ
ças depositam em florinhas escritas ~os pés do Menino J esús.
Eis alguns dêsses grãozinhos de ouro:
·
.
"Meu sapato estava apertado e eu não tirei por amor de Jesus".
"Eu ia mexer nos doces do armário, mas não fui, para fazet
um sacrifício."
,,.
"Cmtei uma mentira pela metade para não fazer contra Jesus.
"Deixei de ir ao matiné e dei o meu dinheiro para batizar um
negrinho. Eu quero ser a madrinha dêle" ...
"Eu esmva com tanta sêde, mas não bebi água por amor do
Menino Jesus."
.
.
"Não tomei uma vingança por amor de Jesus. Foi uma guna.
que me deu um tapa."
"No cinema apareceu coisas feias e eu fechei os olhos, porque
gosto do Menino Jesus."
"Venci a preguiça na escola e emprestei a minha régua para
a Virgínia."
.
"Por amor de Jesus obedeci à mamãe e mui bem ligeifo na
loja, e varri a casa e lavei a louça sozinha."
"Ofereci minha dôr de dente por aqueles leprosos que o padre
mostrou da Africa."
"Não deixei o maninho tomar banho comigo por amor do MeJ
nino Jesus. Eu gosto muito dêle."
"Ensinei a vovó a rezar o Creio em Deus Padre e ctlstou muíJ
to e foi por amor de Jesus."
"Deixei o sorveteiro ir embora e dei o me1t duzentão para a.<1
missões."
(338)

Mr~. Cihicr
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"Hezci bastante para o Papai ir na missa no domingo e para
a mamãe não chamar nome ... "
E assim poderíamos enumerar uma infinidade de florinhas místicas, cada qual mais formosa. Baste o ramalhete oferecido ao leitor para demonstrar .a fertilidade maravilhosa do coração das criancinhas. Tesouros de graças imperecíveis que merecem um galardão
no céu.
Eis o catecismo vivido segundo o pensamento do Santo Padre
Pio XI: ( 339). O veFdadeiro cristão deve viver a vida sobrenatural em
Cristo: Cristo é a vossa vida (340) e deveis manifestá-la em tôdas
as vossas ações, a fim de que a vida de Jesus se manifeste na carne
~nortal. ( 341).

)
( 1:111)
<1·10)
( 1·11)
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FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
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Amor à .nobreza
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Cout~~tan<lo essa asserção, escreve o insigne pedagogista
N <~:vmann: Devemos começar (a conquista da vontade) pelo cora~· ao porque do coração. vem todo o bem e todo o mal. Mas não
podemos limitar-nos ao coração. A luz da verdade divina deve
irradiar em nossos corações, irradiar sôbre tudo o que somos e .tudo o que fazemos.'.'
.
A consciência moral é a voz de Deus dentro de nós. Antes
de mais nada é preciso que a criança saiba distinguir bem o que é
pecado e o que não é.
Além _da multiplicidade de motivos naturais, insista-se nos
gra32des motivos sobrenaturais do amor de Deus e da própria salvaçao.
Amar a virtude e praticá-la para acumular tesouros no céu
onde não as roi a fer~ugem nem os comem as traças; ( 346) aproveitar
os talentos que Jesus nos deu, quem os enterra não lucra nada;
( 347) fazer. boas obras para não ser como a figueira estéril que
Jesus a~aldiçoou; ( 3~8) quem pratica a virtude será feliz na terra
e no ceu ...
• APa~semos em particular algumas virtudes plasmadoras da
c?nsciencia mo.ral, e nas quai.: devemos iniciar desde logo as crian~nhas, apr~v~Itando as ocas1?es ~portunas, sem coagir, sem antecipar, sem untar. O fruto e mais saboroso quando amadurecido
expontâneamente na árvore, perdendo muíto em valor quando amadurado à fôrça abafado sob as palhas.
'

FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORAL
"Educa bem o teu filho é êle consolar-te-á e será'
as delícias de tua alma." - Prov. XXIX-17.

"Hoje a vida familiar sofre necessária e imediatamente a influência do meio social em que se desenvolve. Desta ambiência
social dependerá, em grande parte, a temperatura espiritual da família e, portanto a sua vida moral e religiosa. Eis porque a mulher católica de hoje toma conta de seus deveres sociais." (342).
Com a formação do coração e da vontade vai-se formando•
conjuntamente a consciência moral, que é o regulador de todos os
atos morais.
A criança tem necessidade de uma disciplina moral que OU"'
tra cousa não é senão o exercício expontâneo das belas virtudes,
pedra de toque da auto-formação do caráter, pela formação dos
hábitos.
Tem-se que efetuar por conseguinte a eliminação das más
tendências para dar lugar às bõas, operando-se por isso, como diz
S. Clemente de Alexandria, "uma cirurgia dos afetos da alma".
(343 ).
"A tarefa do catequista, escreve Tesende, não será comple•
ta se não desenvolve na criança, o sentido inato de justiça de honra e certa generosidade, que se contraponham ao seu natural egoísmo. (344).
Nada disso, porém, se consegue sem se ganhar primeiro a
vontade expontânea da criança. Para ela volta o pedagogo .conti·
nuamente os olhos. E' o objetivo principal da educação e isto,
afirma D'Espiney, "por duas razões decisivas: de um lado sua ação
se extende ao homem todo inteiro, e de outro, esta b ela e nobre
faculdade é a medida de nosso valor pessoal. Decerto modo apren-der a querer é aprender a pensar, a amar, a trabrfihM, em uma palavra a viver, pois que viver é agir e a ação humana é a ação vo·
luntária. . . em última análise dela dependem os nossos verdadei~
ros méritos." ( 345).
Mas a rainha das faculdades não se move sem motivos.
Alhures falamos no assunto ao descrever a escala dos valores. Vamos relembrar apenas a importância capital da motivação, não da
motivaÇão sêca e árida, mas da motivação agradável, insinuante,,
forte e que não é alheia ao sentimento.
(342)
(343)
(344)
(345)

( ; /\ 'I' I•: (,l li l S T A

l .

)

Pio XII às organiz. da A. C. E. Italiana por oc. seu 10.o Cong.
Op. cit. apud Tasende em "Formacion del sentido religioso" pág. 94.
Tasende, idem, ibidem.
Agnel e Espiney "Psychologie et psychotérapie éducatives" pág. 339.

Amor à verdade

Sabemos todas as dificuldades não pequenas dos educadore,s em reprimir a natural inclinação das crianças para a mentira.
E o lado fraco d_os débeis. . . Não obstante é preciso inspirar-lhes
o amor e o respeito àquela nobre virtude.
Façamos os meninos sinceros, francos, leais. · A sinceridade
é o elemento primordial da franqueza. Faz amar a verdade e estimar a lealdade, virtudes eminentemente sociais, que são ao mesmo tempo pedras basilares na formação do caráter.
.
Ao m,esmo tempo que se vai despertando no coração infantil o amor a verdade, vai-se combatendo simultâneamente o vício
opüsto. No cultivo da plantinha: humana o Jardineiro das almas
não pode ?~ixar de lado a tesoura. Na primavera da vida a poda
de cada vic10 da1 lugar ao rebento de uma virtude.
Não obstante a necessidade de castigos, surtem mais efei(:14CI)
(:147)
(!1·1H)

1

r

Mal. - O, 19.
Mnt.
20, 17.
Mal. -- 21 , l!l.
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tos os meios indiretos: entusiasmar a criança por meninos bonzinhos que sempre faf!.aram a verdade.
Conhecido o grande poder de imitação da criança, vamos
explorá-lo em seu próprio benefício. O instinto de imitação é a
sua caraterística mais saliente. Como escreve Tasende, "a criança
inventa pouco, porém imita e copia muito o que vê".
Entusiasmêmo-los pelos · santos pequeninos, propondo-lhes
exemplos sugestivos. Há tantos desses heroizinhos contemporâneos
que empolgam as crianças, e que elas imitam com verdadeiros frutos de santidade. São as maravilhas da graça que Jesus ocultou aos
grandes e revelou aos pequeninos. ( 349).
'
No capítulo sôbre a psicologia da criança estudamos as várias espécies de mentiras infantis, mentiras jocosas, mentiras de
imaginação. Trata-se agora de mentira maliciosa consciente, que
corrompe e avilta o caráter do homem.
Como lutar contra ela? Dando sempre o mais digno exemplo de veracidade. As crianças são essencialmente imita:doras: demos-lhe o exemplo de falar sempre a verdade; elas falarão como
nós, aos menos na maioria dos casos. Evitemos as vãs promessas,
como também as vãs ameaças. E ' inútil querer enganar as crianças, quer por palavras, que1' por atos. Não nos gabemos de saber
ou de descobrir tudo o que elas fazem. Não é verdade. Nem o
papai e nem a mamãe são adivinhos. Elas o sabem.
Mas o que acontece frequentemente é que os pais, mesmo
sem o quererem, ensinam as crianças a mentir. "Seria exagerado,
pergunta um autor, afirmar que em muitas famílias , as crianças
vivem numa atmosfera de mentiras? Não, infelizmente; engana-se
a criança para a fazer rir ou para lhe negar qualquer desejo, pata
a tornar mais esperta, e para a divertir e deleitar, para a fazer tomar
o alimento, para a fazer dormir, para a lavar e pentear e vestir, para
a tomar diligente e aplicada. . . E assim se multiplicam os casos
em que · os maiores mentem a bel prazer, abusando da credulidade
infantil, como se a criança não devesse jamais aperceber de que
tão fàcilmente se espezinha a verdade. Que resulta daí? Perante a criança fica sendo a mentira o apanágio dos grandes e considerada como superior à verdade. que não se impõe senão aos pequeninos. . . Não é um ato criminal implantar assim a anarquia
nas pequenas inteligências que apenas se abrem para .a vida? ( 350).
Como reprimir a mentira perniciosa? Com intransigência.
A malícia não se desculpa, porque nasce geralmente do ciúnw' <'
(349)

(350)

Abscondis haec a sapientibus et revelastí parvnlis".
Mme. Gay, L. Coussin, Dr. B<'sscm " Com1111·11l' f <'·11'"'" 111011 1·11!':1111"
pág. 484 - passim .
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da inveja, sintomas de coração inclinado à mesquinhez, o que pode lc·v<u fatalmente para a baixeza de caráter.

Uma criança que mente para se divertir, pregando peças
ou fazendo os outros engulir araras, não tem malícia, atribm-se à
idade; se mente por mêdo de um castigo, a fraqueza diminui sua
culpalidade; se mente para escusar um amigo, um irmão, desculpa-a talvez a consciência errôriea do ato de caridade, que julga fazer ao próximo; se mente para salvar outra, em seu próprio detrimento, denota algo de nobre: merece louvor por um lado e uma
correção caridosa pelo outro : a mentira é tão detestável e avilante
que nem neste caso é admissível.
Se porém a mentira é caracterisada, calculada, maliciosa, merece uma repressão imediata. E ' preciso mostrar quão repugnante e baixa é a mentira e propôr-lhe a emenda sincera.
E' prudente não castigar a falta confessada sincera e francamente. E' contraproducente usar dureza e demasiada severidade com quem expontâneamente se humilha, confessando a culpa.
A intransigência neste caso levaria a criança a mentir para evitar
o castigo certo; sentir-se-á inclinada a fechar o coração, valendo-se da hipocrisia e dos subterfúgios.
Igualmente se expõem a obrigarem as crianças a menti~ a_s
mães que levam tudo c~m grande ameaças, da~do ordens mm ?1fíceis de executar, ou fazendo-lhes perguntas imprudentes, cuias
respostas serão fatalmente falsas.

2.

)

Amor à nobreza

Para completar a formação da consciencia faz-se mister ensinar a criança a amar a honestidade, a vencer seu natural egoísmo,
a ser dócil, humilde, amável. ·
Inútil seria, porém, querer formar a criança fazendo-lhe sermões sôbre as virtudes. O modo mais prático e eficaz, como ficou
dito acima, é apresentar-lhe algum modêlo simpático para imitar.
Sendo Jesus Menino o modêlo divino, é preciso entusiasma~ as
criancinhas por :Ê:le, tornando-o com que o centro de seus anelos,
como herói a quem devem imitar. Insistindo neste ponto escreve
o Pe. Negromonte num de seus mais belos artigos: "Ensinar Jesits
Cri.l:to". "A estima, a admiração, a imitação, a defeza, o apêgo ou
a dl'clicac;ão, tudo vem através ela pessôa. Incapazes de discernir
as id{ias, aceitam-nas (as crianças) e as defendem só porque são
do s1·11 lwr1Íí. Ag<~m desta 011 daquela maneira, porque êle ma~dou
011 si111pl<·s11w11I<· porq11< ~ <~h~ faz assim. Nem querem, muitas ve/.<'.~ . salwr de · r:iúws ... () lwroi !<•1 11 sempre l;azão.
IO: .~c1111 ·1·c ·r islc1 1111 c•11 s i11fl do l':lil'l'is111f1 <'~ 111~1 êrro...
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remos ensinar as idéias e esquecemo-nos de ensüpr as pessôas.
Queremos ensinar a doutrina e esquecemos o Doutrinador.
. . . Na preocupação de ensinar a doutrina (de pregar as
virtudes) pouco ou nada cuidamos de mostrar aos pequenos a figura sugestiva e arrebatadora do Mestre. . . Vale mais prender as
crianças à pessôa de Nosso Senhor, do que ensinar-lhes algumas
frases, dar-lhes umas tantas noções abstratas, sem ligação com a
alma infantil, e que por isso mesmo serão logo perdidas .
. . . Quando tivermos feito de Jesus um herói de nossos alunos, tudo o mais será fácil. Empolgados pela VIDA de Jesus os
meninos se tomarão de entusiasmo pelo que 1l:le fez e disse, e pelo
que manda e pede. Saberão expontâneamente defender a Igreja,
porque é do Herói: trabalhar pela causa católica, porque o Herói
vai ser mais glorificado com isto; fazer como sabem que o . Herói
fez e gosta que se faça.
Fazendo da pessôa de Cristo o objeto de nosso ensino, ensinaremos também, é claro, a doutrina, e ensinaremos melhor e mais
eficazmente. Não fugiremos à finalidade do catecism~. Antes a
estaremos assegarando com mais facilidade." ( 351).
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t
lF

.

:.,' .~

~

j

l

--~~...~p-~~--,,..ur-.a;;.;.,
.. . . ~~~
- .~
- ·-··~..

~~---~~- ..... ---~-~9--~-

___,..1....-r. .

. ..-........

....

..-~~--_..._..

............................

~~..--~

.....

---.....,,_,.~.~·~~N•~O

.............................._...............

~-__,._.._

1
306

p

E .

IV -

AGE

N

o

Jl

N.

MA

li

o

li I•:

s

FORMAÇÃO SOLIDAIUA

A solidariedade é uma das virtudes sociais de que mais carecemos no Brasil. Nota-se por tôda a parte a falta de âpôio e compreensão aos interêsses comuns das causas cristãs.
Em quase tudo se manifesta o espírito de inveja, de egoísmo,
de exclusivismo. Daí a lentidão de quase tôdas as emprêsas, atrasadas por mil dificuldad~s, criadas por aquêles mesmos que as deviam levar a frente. Daí a morte e o fracasso de tantas belas iniciativas, abafadas em embrião. Ninguém as abraçou com amor,
ninguém as amparou, ninguém as recebeu, porque partiram do cérebro de um outro, porque brotaram de um coração que não era
o seu.
E ninguém taxe de pessimismo essa pura e triste verdade.
Isto não é espírito derrotista. E ' apenas reconhecer nosso atrazo.
Procuremos remediar nossa formação, começando uma idade nova
de uma nova geração de homens bons.
Para formarmos' bem os futuros membros da sociedade não
há outro atalho senão exercitar nas criancas desde os bancos da catequese, as virtJudes sociais, a caridade, , a bondade, a lealdade, a
sinceridade, a nobreza de ânimo.

1.

Altruísmo -

Caridade

Entre tôdas essas· virtudes sobressai uma que inclui tôdas
as d emais: é a caridade que, em linguagem moderna, se chama
altruísmo.
A forma em que mais fàcilmente se exerce esta eminente
virtude é o apostolado ativo, meio excelente de fazer viver o próprio catecismo. Outra coisa não é que a ação católica infantil,
onde as crianças aprendem, em comunhão, nas ligas e associações, .
a interessar-se umas pelas outras.
A Cruzada Eucarística, por exemplo, é uma escola onde se ·
formam os benjamins da A. C. O., ( 352), futuros batalhadores e
apóstolos da solidariedade católica. Pensai em si e pensar nos outros. E' êste o espírito do cristão perfeito, que ama o próximo
como a si mesmo, sacrificando-se por êle, chorando com os que cho- ·
rnm e rindo com os que riem, segundo o conselho de Nosso Senhor que disse: "amai-vos uns aos outros como eu vos amei". (353).
No apostolado infantil aprende o menino a não viver só para si, a não viver isolado, a não ser individualista. Trabalha em
primeiro lugar na própria perfeição, porque a caridade bem orde-·
nada começa em casa.
(352)
(353)

()

"Curso de Ação Católica" Pe. Candido Sa11tini, p:'tµ;. J7!).
João, 13-34.
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Mas 11ão deixa de pensar nos que t em de edificar, de con. quistar, de salvar. Que as cr~anças se ac~stumem a isto d~sde peqnenas, e em breve se acabara essa geraçao de almas estreitas que,

1,

l
l,

enclausuradas dentro de um coração pequenino, se contentam com
a atmüsfera dos salões.
Numa catequese cheia de apostolado e zê-lo, o aluno sai
da aula sabendo a doutrina e' vai logo aplicando-a à vida real, vai
logo vivendo aqueles ensinamentos não só alí entre seus col~gui
nhas de banc9, mas também junto dos pais, dos parentes e amigos.
E como sabem os pequeninos devotar-se de corpo e alma
a uma causa nobre e santa quase identificando-se com ela!
Um dia, após à doutrina, retiraram-se para o adro da igreja
alguns cruzadinhos, a fim de combinar não sei que planos. ~en
do-se- acalorado um tanto a discussão, aproxima-se o cateqmsta.
- Então qiie ternos de novo?
- Nada sr. Padre, só estamos vendo como é que vamos
pescar o Dard, o Zezé, o Carlito e o Esmeraldino, que nunca vêm
:Í missa.
-- Ora muito bem! E que resolveram vocês?
- Por enquanto nada. Um diz isto, outro diz aquilo. Não
dá certo! ...
- E olha que não é sôpa, interrompe um cruzadinho vivo
e esperto.
Não é sôpa. Mas eu sei um jeito que vai dar certo. Na
batata! exclama o presidente da cruzada.
- Qual? Pergunta curioso Moacir.
- Convidar um por um para entrar no nosso time de fotebol.
Mas não tem mais lugar, já são 11!
Não faz mal. Eu sou Cruzado e deixo lugar para um.
Eu também!
- Eu também!
- Eu também!
E estava tudo feito. Lançaram a rêde e os peixes caíram
nela. E agora a Cruzada já tem um segundo quadro e todos os
jogadores são fiéis à missa de domingo. Os conquistados não só fazen~ 1.mrte do fotebol dos Tarcísios, mas também da Cruzada Eucanshca.

Em tudo, pm;óm, acentuar o espírito de fé e verdad~ira ~a
rid:td<'. T11do foito ('Olfl D<~ns, por Deus e para Deus. Nmguem
d<"v1· pn><"mar nisso a própria glória, a honra, o lucro. Pureza d~
i1111'111;ao 1· d1 •s i11l1•n'ssl'. l•:is o q11<· d{1 hrilho <~ valor a todo o sacnJil'i11 dispc·11s:ido ao 11rc'i\i1110. Nosso Sl'11lior e'· q1w vai dar o prê-
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mio das virtudes ocultas: nem um copo d'água dado em seu nome há de ficar sem recompensa no céu. ( 354).
E' muito fácil convencer os pequenos de que êles são de
fato soldados de Jesus, e que para a glória dele devem combater,
usando todos os meios naturais e sobrenaturais que puderem. Ação·
e oração. Para inculcar êste espírito é mister fa1ar aos sentimentos,
e apresentar meninos modêlos a imitar: Albertina Berckembrock, Santa Terezinha, Frassati e tantas outras almas heróicas que se votaram
de todo a salvação do próximo.

2.

A esmola

A lei do perdão

Saber perdoar. E' preciso formar o coração das crianças:
Só o sentimento de compaixão e de misericórdia é que eleva o homem acima de si mesmo.
Há, no seio da família e do meio escolar, frequentes ocasiões·
de levar as crianças a perdoarem de boamente os irmãozinhos e os
companheiros. Urria ofensa, um tapa, uma queixa. Deixemos de·
lado a vingança. Vamos imitar Nosso Senhor, que até rezou pelosseus inimigos.
Alguém ofendeu a outro. Vamos lá pedir desculpas. Vamos·
fazer as pazes. E' tão bom perdoar e ser perdoado.

4.

Preservação da infância pela infância
"A A. C. não faz exclusão de idade, sexo, con-·
dição .. . " - Pio XI (356).

A forma mais perfeita do altruísmo é, como vimos a cari:.,
da.de, o interêsse que se sente pelo bem espiritual e material do·
(354) Marc. 9,40 (Màth. 10, 42).
(355) Mat. 6, 4.
(356) Pio XI em carta à União Internacional de Ligas femininas cm 20-7-20•
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próximo. Interessar a infância pelo bem esta! da infância. Salvar
os pc<1neninos pelos peque~nos. Isto soa bem com o mo~emo
espírito de iniciativa e movm1ento de todas as classes. E e pedagógico.
Um dos grandes fatores da educação_ é sem dúvida_ a infl~ên
cia dos companheiros sôbre osA companheuos: dos mem~os sob:e
os meninos, ·dos adolescentes sobre os adolescentes, dos 1ovens sobre os jovens. Similis simili gaudet. O semelhante agrada ao semelhante'.
E' preciso fazer a ação social da crian~a n~ seu i;n~io infantil.
Os pais, os mestres, os confessores
sao suficientes ~~ra
formação da juventude, para sua preservaçao moral. A expenencia o demonstra.
Não podem entrar em certas rodas. . . Não estão prese_:it~s nos passeios, nos divertimentos, nas ruas, nas praças:... .
Nao
os · acompanham aos salões, aos sp?rtes, aos ~eatros. . . Nao sabem
de suas aventuras ... , de seus projetos. . . N ao conhecem seu~ segrêdos. . . Não sabem de suas leituras, dos romances: ?as r~v1stas,
dos espetáculos e das fitas assistidas. . . e dos comentanos feitos ...
Não entendem sua "língua", suas expressões, alusões, gestos, risos ... etc.
Logo, não podem sanear o mal onde êle se encontra·,. . E,
se o percebe, não vê muitas vezes por onde entrar para cura-lo.
E' preciso mandar o remédio por ui;n po~tador. . Esse portador da medicina moral, bem informado, mstrmdo, onentado, será o menino mesmo! ·Êle tem entrada franca entre todos . os companheiros de sua idade. Sabe o que êles sabe?1! Sofre o que êles
sofrem. Vai onde êles vão. Fala sem rode10s ao falar de seus
segrêdos. . . Introduz-se sem pedir licença e1? todos os seus planos. Entende tôda sua linguagem e seus sentimentos, porque participa, por assim dizer da mesma alma coletiva, que os une numa
espécie de atmosfera idêntica.
Ao contágio do mal é preciso opôr o ,contági~ do b~m. Escolher uma elite entre os meninos e forma-los apostolozmhos de
seus irmãos e colegas. Serão como o fermento que vai pouco a
pouco levedar tôda a massa. Vão se infilt_rando entre êl~s, v~o· .
irradiando pouco a pouco todos os bons sentii;nentos. E assim vao
cristianizando o ambiente que os maus paganizam.
E' a preservação da infância pela infância. .E' ~ ação calólica praticada entre as criancinhas, porque, como diz P10 XI, essa
11üo faz exd11süo de idade. ( 3,57). E' assim que se vão preparando

n:w

Acostumaremos as crianças a fazer pequeninas esmolas. Esmolinhas dadas sem ninguém ver. Assim como mandou Jesus:
a mão direita não saiba o que faz a esquerda. ( 355). E' tão feio
a gente ter o coração duro e as mãos fechadas como o avarento.
As mães em primeiro lugar devem ensinar seus filhinhosª se compadecerem das misérias e desgraças do próximo. Quando vêm os pobresinhos, os cegos, os alejados bater a nossa porta,
aproveitamos a oportunidade para mandar as crianças levarem a
esmola. Seja embora uma esmola pequenina nunca os deixemosvoltar de mãos vasias. O exemplo aqui é tudo.

3.
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.desde a mais tenra idade os meninos e as meninas, ( 358), futuros
batalhadores de Cristo.
Supõe isto, naturalmente, uma organização do exército in.fantil. Com o grande impulso da A. C. brasileira, esperamos para
breve estatutos bem adatados ao nosso país, com diretivas claras
e organização técnica bem detalhada. ( 359).
Mas notemos bem. Para conseguir de verdade essa formação solidária da criança, é preciso que o catequista esteja sempre
ao seu lado, ajudando-a, encorajando-a.
Seu papel é sugerir, sustentar, assistir, estimular, corrigir.
Mostre sempre o mais vivo interêsse pelas iniciativas das crianças,
nunca as deixando sozinhas. Conviver com as crianças. ( 360).
E, o catequista mesmo que os vai exortando a viverem como bons irmãozinhos, a se ajudarem uns aos outros, a perdoarem
.as ofensas, a supo,rtarem-se com mansidão, humildade, paciência,
( 361), vivendo sempre em paz, em harmonia, em união de vistas.
Êste é o espírito de verdadeira solidariedade que o catequista deve
pouco a pouco ir formando com muita paciência, mansidão e bran,dura. (362).

V -

.(358)
(359)
(360)
{361)
(362)

Pio XI - em carta ao Episcopado do Brasil 27-10-1935.
"Ação católica nas escolas" F. Celestin-Auguste. Tradução do
francês. Coleção F. T. D.
P. e. ap. IV § 13.
Eph. 4,2 ssg.
Gálatas 6,1.
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. Fac~litando assim essa participação ativa nos mistérios da
fe a liturgia concretiza a religião e prepara maravilhosamente bem
o espírito para receber com amor os santos ensinamentos.
Porisso a liturgia, além de ser um meio magnífico de glo-

-----
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rifiear a Deus, é tambéqi um meio excelente de santificação, é uma
cseola viva de tôdas as virtudes, onde se aprende a amar a cruz
e eultivar a vida interior, a protessar publicamente a té e desprezar o respeito humano, a evitar as fraudes do mundo e do demônio, .a chegar à íntima familiaridade com Deus. ( 366).
Eis porque tanto insistiu o Santo Padre Pio Xll, na participação litúrgica dos fiéis, quando, em Março de 1940, falava aos.
Párocos e hegadores da quaresma: " ... Instruir os fiéis no pensamento cristão, renovar o homem, obrigando-o a seguir e a imitar a
Cristo.
... Que o vosso povo conheça e compreenda com fé viva a
significação e o valor do santo sacrifício e dos sacramentos que
administrais, de sorte que, com participação inteligente e pessoal, .
possa acompanhar suas admiráveis cenrnónias, uun cornu róüa.s
as inefáveis belezas da liturgia católica.
... Oprimidos pelas duras contingências da vida de cada dia,
continua o .t'apa, quando a hora e o sino da paróquia o convidam,
e despertam, em meio ao tumulto de seus afetos, o pensamento de
Deus e o pulsar de seu espírito, quando põe os pés no limiar do
templo e entra para se unir aos fieis, afim de assistir aos sagrados,
mistérios e ouvir a palavra de Deus, que busca porventura o cristão? Que quer o povo? Quer achar alimento e consôlo antes de
tudo e sôbretudo na graça que o conforta, mas também - e isto é
outrossim a vontade de Cristo - no efeito que elevu, e que a magnífícíência da casa de Deus e o decôro dos ofícios divinos oferecem ·
aos olhos e aos ouvidos, ao entendimento e ao coração, à fé e ao
sentimento." ( 367).
A prece litúrgica é a religião falada e vivida, é o dogma
apliC'!l.do e expresso numa linguagem tôda repleta de energias sobrenaturaiS. ( 368).
A iniciação na liturgia deve ser feita cedo, para que desde ·
pequenos os meninos sejam capazes de participar consciememente
das cerimônias e das belezas encerradas no culto divino.
Essa participação supõe evidentemente um prévio conhecimento do rito litúrgico, nQ qual deve a criança ser gradativamente ·
iniciada desde o pre-catecismo.
E não é difícil essa iniciação na vida litúrgica, pois tudo º'
que é vivo agrada e encanta as crianças. E não é a liturgia uma
verdadeira escola ativa?
.

Encaramos a~~-ª a liturgia como fonte de luz para ilustrar
as verdades d:;i rehgiao, tornando-as mais intuitivas, Considerá-la-e~os a9ora co~o meio de formação religiosa. E' na liturgia que 0
me~mo ha , de viv~r a9uelas mesmas verdades aprendidas no catecismo. ~ pela liturgia que o cristão paiticipa da vida da Igreja
.e !e. une integrdlmente a Jesus Cristo, como membro de seu corpo
.mistico.
.
"Durant~ ? ~urso do ano, à medida que se desenvolve a séne das festas hturg1cas, a preocupação dominante da Igreja parece
.ser, recordar-nos com insistência maternal, em cada novo mistério
o grande mistério central da nossa incorporação a Jesus Cristo~
,Cada festa tem por finalidade ajudar-nos a formar Cristo em nós;
~ 363)
r:os torna~nios um pouco mais "Cristo", e conduzir-nos à
mtehgencia cada dia maior da união que existe entre Cristo e todos
,os seus membros." (364).
~~o será, talvez, por falta dessa umao, por falta dessa religia,o vivida qu~, a grande maioria de nossos alunos, poucos mêses
.apos terem deixado os bancos do catecismo ·olvida por completo
.a religião aprendida durante tantos anos?
'
Fala-se e escreve-se tanto sôbre o catecismo de perseveran.ça, e no entant-0 quão pouco~ são os que perseveram! Porque?
~o.rqu~,
vez de levarmos Cristo ao coração, levamo-lo somente
a rntehgenc1~; em lu~ar de mostrarmos o Cristo-vida, apresentamos
.apenas o Cris:o-modelo. E assim, esse modêlo se apaga depressa
como todo o ideal que não é vivido.
"Quer~r fixar a religião no .coração da criança, sem a manter ~m relaçao com o culto, fonte perene de religiosidade, é tirar
~a fe a ~~a b!se, afa~tando o menino da fonte de múltipla e con-tmua ed1~1caçao. A liturgia pe~sonifica. ,ª f~ e o espírito da Igreja,
que m~mfesta no. culto a propna consc1encia religiosa, pensamentos
e sentimentos, , vida interior com palavras, ações e sinais, isto é,
e~ form~ sens1~e.l. Na esc?la de educação e de vida da liturgia,
toda a vida espmtual da cnança recebe o mais variado e precioso
incitamento." ( 365).

.<(363)
(364)
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Gal. 4, 19.
P. R. Plus S. J. "Cristo en nosotros" pág. 197.
Krieg "Catechetica" trad. ital. pág. 161 - Marieti (apud Vigna pág.
136).
'

l

I

S. J. "C11rso de liturgia" pág. 19 § 5 "Vozes" 1940.
ck l'io XII --;-- Veja "União" 10 de Março de 1940, ano'
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Comecemos por dar às crianças um papel ativo 11a preparação das , f~stas. Por exemplo no Natal. Os rnc11i11os, organizados
em decunas, cada uma com seu chefe, poderão encarregar-se de
arranjar material para fazer o presépio do Menino J es1is. Com
que alegria e interêsse saem êles à procura de flôres, de cachopos,
ninhos, barba de velho, conchinhas, etc.

(369)

Op. cit. apud Roy, pág. 106.
Veja explicação sôbre a semana santa: "Boletim C{tfc1111 airn,. ·- ·· 111arço 1940 n.o 38 Belo Horizonte.
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wrú bons livros que tratem exclusivamente do assunto, focalizando·
educação religiosa por meio da liturgia. ( 370).
Que satisfação não sentem as crianças em acompanhar. a
sa 11ta missa. ( 371). Como elas gostam de saber o que o padre faz
110 altar; porque é que hoje o p~dre rez.a missa com pa~~m.ento
verde, encarnado, branco. . . Podia-se mmto bem colocar a disposição das crianças um relógio do ciclo litúrgico. ( 372). E. para
ilushar o evangelho de cada domingo temos os quadros murais, ou
os mostruários de cartões postais alusivos à festa do dia.
E' com essas coisas que o catequista zeloso vai integrando
seus alunozinhos dos conhecimentos litúrgicos, e introduzindo-os
pouco a pouco na mais perfeita compreensão de todos os atos do
culto. Só assim o rito sagrado será para êles mais que méras cerimônias externas sem sentido algum. Há de se estabelecer o verdadeiro contacto com a religião por meio de sensações visuais e auditivas que encarnam o pensamento cristão.
A Igreja é nossa mãe e a liturgia é 'su~ lin~ua~ern eh.eia de
doçura, cheia de amor, cheia de carinho. Nao ha cmsa mais bela
do que unirem-se os filhinhos com sua Mãe, entendendo sua lin~
guagem, embebendo-se de seus sublimes pensamentos.

~ ..

"

Esta participação exterior prepara a participação interior.
Qu e êles vivam na alegria do Natal. O Menino Jesus, o Salvador
l~rometi~o, rec.linado sôbre as palhinhas da mangedoura; que santifiquem esse dia com uma comunhão solene bem feita, persuadidos
de que Jesus, cuja imagem viram no estábulo de Belém, está vivo
e r~a.lmente prese~1te na sant~ hóstia. Na mesa sagrada Jesus paga
a v1s1ta que as cnanças lhe fizeram ao presepe.
.
N'.> tempo da quaresma que êles vivam e sintam a penitência, a ~nst~za d? pecado. Não custa nada explicar-lhes porque é
que a rgreia esta de luto, forrada de preto; as imagens cobertas de
roxo, os altares sem flôres; porque não se ouvem mais os cantos
alewes, o repicar ?os sinos, os toques festivos do órgão. . . Quantos
ensmamentos subhmes encerra a semana santa! Desde a entrada
triunfal de Jesus em Jeru~além, em que os meninos cantavam e agitavam as palmas, até o drama sangrento do Calvário e o sepultamento de Jesus, quanto motivo de oração e i'ecolhimento. Acompanhando cons~i~rltemente a liti~rgia não há quem não viva Jesus durante sua parxao e morte. As grandes tristezas da quaresma seguem-se a~ indescritív~is alegrias da Páscoa. Porque não ressurgir
com Jesus? Porque nao vencer a morte e o pecado e o demônio
com Jesus? Porque não se alegrar com Êle, se unir com Êle na
Eucaristia para gozar com Êle, a grande vitória?
E assim guantos motivos, em tôdas as demais festas: do Espírito Santo, de finados, d e todos os Santos, de Nossa Senhora. Ha-

l

:i

As meninas, por sua vez, ajudariam no asseio e ornamentação da igreja. E' com muita boa vontade que elas passam mão
de uma vassoura, de um espanador, de um esfregão para deixai'
limpinha a casa de Deus Nosso Senhor.

O ~esmo se pode fazer nas solenidades da semana santa,
( 369), na festa de Páscoa, do Corpo de Deus. Como é lindo atirar
flôres ao Menino Jesus eucarístico! Haverá quem não deseje fazer
parte da guarda de honra da Santa Hóstia ou entrar no côro dos
anjinhos ou dos págens do SS. Sacramento.
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M11w. l•'la<l "L'Edncation par la Liturgie" Paris, L' A1t Catholique .
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Iniciação

E' tão fácil despertar o mais vivo amor da criancinha para
com Jesus S:::cramento. Assim, se ela vai à igreja e nela se porta
bem, é porque a igreja é a casa de Jesus, e merece todo o respeito;
se o vísita frequentemente, é porque acredita que Jesus está vivo
no tabernáculo, ali pertinho dela, por amor dela; se vai todos os
domingos à san': a missa, é porque Jesus assim o deseja, assim o
pede, assim o manda ..
Com que simplicidade, candura e amor faz a criança a Comunhão espiritual! "Meu bom Jesus, vem visitar o meu coração.
Tenho saudade de tí ... "
Tudo ísso é simples e fácil, mas é preciso ensinar as crianças
fazendo com elas. Não fazendo por elas. Meus meninos, é muito
fácil convidar Jesus para morar em nosso coração. Êle está sozinho
lá no sacrário. . . Convidemo-lo a vir ter conosco.
E' só dizer
assim : "Menino Jesus eu te amo muito. Vem fazer uma visitinha
ao m eu coração, sim?!" E Jesus vem... E fica tão contente ...
Ele gosta tanto de viver no coração das crianças. . . Suas delícias
é repousar em nossas almas. . . ( 373). Jesus gosta de escutar tudo
o que lhe dizemos. . . Vós não sentis l esils dentro de vosso coração?. . . Não escutais ] esus na vossa alma?. . . J esús é tão manso e tão doce . . . ( 374). Jesus não fala alto, mas fala ao coração
da gente, não é assim? ... "
Tudo ísso é tão simples, tão infantil, e tão sublime. E as
criancinhas o compreendem, muito melhor talvez que os adultos!

( : ,, ... •<(,1

11:'1 1:111i:i 111aravilha ([li(' o Senhor oculta aos grandes, para revelar ·
1wq111•11i11os ... (.'375).
< > 1·:il<'<tt1ista levará pouco a pouco a criança ao entendimenlo ;1 ao g<'>slo <la Eucarístia simultâneamente pela inteligência e
IH'lo ('()r:1~·úo. O Menino Jesus que ela ama no presépio não tem
clil<·n\111;a do Menino Jesus do tabernáculo . O mesmo Jesus que
1111s( ·1·11 <·111 B('lém e foi deítado num cochinho, o mesmo Jesus que
1krnd1·s q11cria matar, o mesmo Jesus que adoraram os anjos e os
1:1.~IOl'<'s ('os Heis Magos, é o mesmo Jesus que ela crê presente na
1< 1sl i:r , 1;io p<'· rtinho dela alí no sacrário silencioso da igreja; o rnes1110 Jesus <pie ela também adora no SS. Sacramento.
Ao ('11trar na Igreja solitária e ao vêr a lâmpada vermelha
do SS., a criancinha dobra os joelhos, volta os olhos para a porti11l1a dourada e diz baixinho: Jesus eu te adoro! .. .
Na E ucaristia está o Ideal de tôda a formação moral e reli1"i 11s·1 · na Eucaristia está a Fôrca para todos os sacrifícios e abne;;:1<.:<,1<'
', . .s·' rnl Eucaristia está a Viela 'de todo o cristão perfeito.
Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. ( 376).
Se quisermos que se estabeleça o reinado de Cristo nos cor:11;1 H's, nas famílias, na sociedade e em todo o Brasil, form emos
1111ssos p equeninos na vida eucarística. ( 377).
Essa formação recomenda-a insistenteme'n te a Santa Igreja,
'"~P<'<'ialrnente p ela voz dos Santos Padres Pio X e Pio X~, que
11:10 S(' cansam de insistir na Comunhão frequente das cnanças,
1·01110 veremos em breve, quando falarmos sôbre a primeira Comu11l1ao dos pequenínos.
F' na vída eucarística que se formam os "santos pequeninos"
<' la111IH'~ m os "grandes santos".

FORMAÇÃO EUCAH1ST1CA

Indispensável! Insubstituível!
Temos chegado ao ponto capítal de tôda a formação crístã: a vida eucarística. E' a pedra angular, e o ponto central para
onde hão de convergír todos os olhares.
A catequese tôda deve girar em tôrno desse eíxo motor de
todos os nossos esforços: O Santíssimo Sacramento! Ali está o
Cristo em p essba por quem trabalhamos, por quem lutamos. Portanto nada podemos fazer senão com Crísto, por Crísto e em Cristo.
Formemos nossas críancínhas no gôsto de Jesús-Hóstía, para
que elas vívam uma vída eucarística. A comunhão feita cedinho e
ao despertar da razão e frequ entemente é o meio de fonnação por
excelência.
1.
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A comunhão frequente deve sei' um hábito. Mas não. um
l1:'tl>ilo-rotina, formado por fôrça estranha, por imposição de fora.
l L'tl 1i lo ('Sf1lmtâneo-consciente, um hábito convicção, um hábito
:1111or. De maneiras que a críança se aproxime frequentemente de
1<""1s, 11fio por influências alheias, mas por uma espécie de sauda~ 11 · d1· J<·s11s, por uma espécie de amizade particular com o divino
·\ 111i!-':º·
l~sl< ' scr:'t o apogeu da forma ção religiosa .
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Entre as associações infantis a que melhor se presta para
formar nas crianças o verdadeiro espírito do cristão perfeito é a
C.E.
Com relação às suas regras, organização, funcionamento a
direção é a que melhor se ajusta em perfeita hannonia com os estatutos da A. C. Brasileira. E' por isto que a elegemos.
"As crianças de hoje devem ingressar amanhã nas fileiras da
A. C.. E deverão fazê-lo preparadas; e só há uma preparação,
aquela que desenvolve um espírito profund~~ente eu_carístico. Qu~
os pequeninos todos se apossem deste ~spmto de "'.1dá, e ~~anh~
teremos nêles um desabrochar maravilhoso de vida espmtual.

(378 ).
Foi convencido disto que Sua Santidade o Papa Pio XI não
duvidou chamar a C. E. a escola primária da A. C. e o primeim
aprendizado da A. C . . ( 379).
E' sem dúvida o meio mais eficaz de fazer as crianças viver
o catecismo, exercendo seu zêlo e apostolado mesmo ali no meio
de seus coleguinhas, na escola, e no lar ...
E não se tenha como difícil, continua o S. Padre, falando
sôbre a formação dos benfamins da A. C . , "não se tenha como difícil iniciar em cada paróquia êste trabalho salutar, dedicando afetuoso interêsse especialmente às crianças, cujas cândidas almas podem ser boamente encaminhadas à prática das virtudes cristãs.

\L
i_

(380).
"As crianças. formam o último ramo da grande árvore da
A. C., mas também o mais delicado, o mais belo, o mais promissor.
São as suas primeiras e n;iais bela~ esperança_s, P?rque têm diante
de si a mais larga perspetiva de vida que estao amda para percorrer ... (381).
Em cartas apostólicas dadas sob sêlo pontifício' se acha declarado que a "C. E. está confirmada para sempre como Secção

(379)
(380)
(381)
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A Cruzada Eucarística
"Quero que saibam todos que necessito dos meus·
cruzadinhos.
·
A C. E. é a ação católica das crianças. Deve
ser a alma da ação católica infant{/!'. - Pio XI.

(378)

(;ATEQUISTA

Palavras de D. José Gaspar, arcebispo de S. Paulo, na carta-prefácio do livro. "A forma ção primária de nossos cruzados".
Pio XI aos meninos franceses, cm 1933.
Pio XI, em carta de S. Em. D. Schastiiío L"m< ~, 27 d" oulnhro <1" l!J:l5.
De um discurso de Pio XT aos Mo~·os <la A. C .. 1•111 28 <lt: Agoslo <lo
1927, apml "La l'arola dd 1'11J111" p:'1~:. :107.

I

.,/

Eucarística de Escól do Apostolado da Oração", (382), cujos asso(,o;iados devem ser considerados simplesmente como colaboradores
adventícios da A. C.. Perteneem de fato à A. C.. ( 383).
"As crianças, portanto, pertencem à parte eleita e predileta
das almas de que se O?upa o vigário." ( 384).
E' o Papa quem fala.
A C. E. mobiliza tôda a atividade infantil no sentido apostóli.co e se adapta em todo o meio. Orienta, guia e forma os católicos militantes.
O lema é princípio de vida interior:
Reza
Comunga
Sacrifica-te
Sê apóstolo
Resume tôda a vida, todo o ideal do cristão perfeito. Quatro palavras que sintetizam tudo o que aqui vamos escrevendo sôbre a formação religiosa integral da criança.
Reza, comunga, sacrifica-te: é a autoformação.
Sê apóstolo; sê caridoso, sê altruísta, sê católico!
Apóstolo do bom exemplo
Apóstolo da palavra
Apóstolo de conquista
Apóstolo soldado de Cristo!
Só quem já viveu com os Cruzadinhos saberá do quanto é
capaz uma criança transformada em Cristo vivo. Operam milagres no meio familiar e na escola os pequeninos compenetrados de
que Deus se serve dêles, de que Nosso Senhor precisa dêles.
Entre eentenas de exemplos, o seguinte nos mostra o que
pode uma criança. Um cruzadinho numa noite, antes de ir dormir,
põe-se a escrever linhas e linhas sôbre seu caderninho. O pai que o
observa, pergunta curioso: - Que está você escrevendo tanto aí nesse
caderninho? E o p equeno responde com simplicidade: - Estou
anotando os sacrifícios que fiz pelo meu pecador . ..
·- Deixe-me ver' isto, - e o pai tornando o caderninho começa a ler. À medida que o faz sente uma comoção sincera apoderar-se dêle. Seria possível! . Seu filhinho sujeitar-se a tantos sanirícios pela conversão de um pecador! E não se contendo perg1111la: - <)uem é esse pecador, meu filho, por quem você tanto
SI~

S:l!'l'ifica?

(:\8'.'.)
(:\H: \ )
( :IHI)

.

( :arl;1 s :1posliili1 ·as. l' io \1. ll tk i\~osto de 1932.
l'in \I. : ~ r; .(, . p, .., .•.111lm1 d· · JH:Hi.
1 >i,;1·11""' .(, . 1•,,, \ 1 ""'· t'\l, ·11i11(1"' da /\. C. <11· Boina, 2 de Maio de
1~1:111
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- "E' você, papai!" E com essa cândida resposta ganhou de
pronto a sua causa. ( 385) .
Baste isto para nos convencermos de que a C. E. é o apostolado talhado para a criança. Organizadas nas suas equipes os
cadetes de Cristo, farão pouco a pouco a conquista do seu mundo
social, vivendo na C. E. a doutrina aprendida no catecismo.
Sejam, pois, as crianças objeto de especial atenção e carinho
dos vigários, como os foram do Santo Padre Pio XI que abençoou "com uma grande e terníssima benção aos meninos, tanto
mais caros quanto mais pequeninos". ( 387).
.
?m~ boa cateq.u ista, depois da in~trução, reserva sempre
dois mmutmhos para falar aos cruzados sobre as conquistas a fazer. Ela sabe, i~teressá-los em todos os seus trabalhos apostólicos e
·sempre com ohmos resultados.
Eis um fato autêntico que vale a pena contar!
"Meus meninos, dizia a professora, hoje é um pecador. muito grande que precisamos .converter. Vai ser muito difícil. Cada
um de nós vai rezar uma Ave Maria todos os dia.s pela conversão
dêle. Quando êle se confessar e vier tomar a Santa Comunhão eu
vos digo quem é.:."
E começou a ofensiva com entusiasmo e fervor. No fim
da semana estavam os cruzados na aula.
- Dona Lila, pergunta Jorge, qual o resultado da pesca? ...
- Quando eu não digo nada é porque o anzol ainda não
ferrou o peixe. Continuem, portanto, a fazer pequeninos sacrifícios. Esta é a isca.
Passou-se mais uma semana, e outra e outra... Já era demais. Jorgito não podia perder tanto tempo com um só pecador,
enquanto tantos outros precisavam dos cruzadinhos. E resolveu
pegar ·o peixe a unha. E pensou consigo: O pecador mais duro
que tem por aqui é o Snr. X. Não pode ser outro. . . Mal fazia o
(385)
(386)
(387)

Do opúsculo "Cruzada e Ação Católica" J. M. Derely SJ. pág. 25.
De um autógrafo de Pio XI, 23 de Fevereiro de 1936.
Literatura para a Cruzada Eucar{stíca:
"A primeira formação dos Cruzados";
"Formação dos nossos Cruzados";
"Cruzada e Ação Católica" Derely. Da coleção "Fides Intrepida".
"Avante Cruzados" revista mensal:
"Orientando" boletim mensal das. zeladoras. Pedidos e inform;t<;Õ<'s:
Secretariado da C. E. I. Rua Caio Prado C. P. 2848 São Paulo.
"Cruzada Eucarística" H'\·ista>mensal, orgão da e. E. Arg<mtina-Diretor P. Felipe Lérida Calláo 542
Buenos Aires.
"Cruzados da Eucarístia".
"O Jornalzinho".
"Ideal" revista amena para educação da juventude H<'d. Ciu:'tsio S.
José - Batatais - E . S. Paulo.
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.~< · 11 jui:t.o temerário o zeloso e imprudente J orgito, eis que avista o Snr.
X. recostado num banco do jardim. Pensar e agir foi · uma coisa
só. Enveredou para lá e, sem dizer água vai, atira ao Snr. X. esta
pmgunta: -- Então quando é que o Snr. se converte? ...
Mas a que vem isto, torna o interpelado, carregando o
sobrolho.
Não podemos esperar mais ...
Você não sabe com quem fala, meu gentil menino.
Sei, sim senhor. E precisamos arrumar isto quanto antes . . .
- Decididamente ! Não entendo nada! . . . Não me encomode, criança ...
- Então o Snr. não sabe que os Cruzadinhos, já faz um
mês, que estão rezando e se sacrificando todos os dias para o Sm'.
se converter?

- Pois é, nós queremos mudar de intenção ...
E o Jorgito, fitando ingenuamente o pecador, fica a espera
de uma resposta decisiva. E o Snr. X., fosse êle ou não fosse o
alvo dos sacrifícios dos demais Cruzados, caiu em si ...
Deixou-se vencer pelo destemido soldadinho de Jesus. Depois de curto silêncio exclamou comovido: - Menino, podes dizer
aos teus heróicos amiguinhos que estou vencido! Irei confessar-me!
Jorgito não mostrou surprêsa. Nem sequer media o alcance da graça alcançada. Nem sequer agradeceu. Virou logo as costas e lá se foi de carreira para a Igreja. Foi contar tudo ao Menino Jesus e prevenir o Snr. Vigário.

Quanto bem não pode fazer uma catequista que sabe aproveitar os alunos. Assegura sua eterna salvação, porque salva almas;
assegura a eterna felicidade de seus discípulos, porque os forma
na caridade que, como diz o Apóstolo, penetra os céus.

VII -

FORMAÇÃO DA CASTIDADE
1.

Da ccncepção à meninice

a)
b)
e)
2.

Da meninice à adolescência

a)
b) .
c)
d)
e)
f)
3.

Amor à bela virtude
Espírito de oração
Frequência dos sacramentos
A mor ao sacriJício
Amor ao trabalho
Instrução

Da adolescência à juventude

a)
b)
c)
d)
4.

A formação do nascituro
Consagra.ção do neonato
Iniciação materna

Quem é o adolescente
As lutas do adolescente
A educação sexual
Os guias do adolescente

A vitória do adolescente

a)
b)
e)

Prática da confissão
V ida eucarística
Amor ao ideal
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FORMAÇÃO DA CASTIDADE
"Bemaventurados os puros de coração" -

Mateus, 5-8.

Uma educação integral, abrangendo simultâneamente os sentidos, os sentimentos e a vontade, bastaria de per si para formar
uma juventude casta e sadia. Vamos, no entanto, focalizar aqui
algtms subsídios, que os educadores não devem jamais perder d,e
vista.
"A pureza, escreve S. Boaventura, é a guarda de tôdas as
virtudes, A alvura do lírio é o símbolo da pureza. Assim como
a côr branca reune tôdas as côres, também a pureza reune tôdas as
virtudes."
·
Já é comum entre os grandes educadores modernos afirmar
que a formação do indivíduo deve começar, não só desde o berço,
mas antes mesmo do berço, desde a concepção, desde o momento
em que D eus se dignou abençoar a mãe, confiando-lhe a sublime
tarefa de formar uma nova criatura, feita à sua imagem e semelhança.
1.

Da concepção à meninice
a)

F armação do nascituro
~·:
' ";.},

Está suficientemente provado: é no seio materno que se forma
o homem nos seus traços caraterísticos físicos e morais. Quando êle
vem à luz do mundo já traz em germen o caráter que o individualiza. Já traz consigo a herança da carne e a herança do espírito.
Se seus traços fisionômicos revelam as feições paternas, as semelhanças psíquicas são mais nítidas ainda.
Mas essa herança do caráter não é herança do acaso. Susceptível de evolução e aperfeiçoamento, já no seio materno pode
o homem sofrer mudanças por parte das influências que nêle exercem as faculdades e as potências maternas. Merece a meditação
das mães esta página científica de Marden, no seu livro "A formaçãÓ do caráter".
·
"Assim como o corpo físico do feto se vai formando com os
materiais do mesmo corpo físico da mãe, segundo os alimentos de
que se nutre, assim também os corpos emocional e mental do feto
se vão formando conjuntamente com o físico segundo as emoções
e pensamentos habituais da mãe.
Devemos ter em conta que nem o corpo emocional sc11I<~,
nem o mental pensa, nem o físico atuai por si mesmo, mas são apenas instrumentos e meios de manifestação, expressão da alma h11-
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111:111:1 , única entidade que sente_, que pensa e atua, valendo-se dos
meios de manifestação, assim como não é a pena que escreve, nem
o ci11:1.cl que esculpe, nem o pincel que pinta, mas sim a alma do
lít< ~ralo, do escultor e do pintor.
1, 1 Jgo, portanto, se o caráter é susceptível de evolução e de
1111Hlo algum fixo e imutável, como, com êrro notório, afirmam alguns psicólogos tradicionalistas, a mãe poderá influir favorável ou
;Hlvcrsamente, com seus pensamentos e emoções na formação dos
corpos mental e emocional e, por conseguinte, na evolução do carútcr <la alma que já leva incarnada em suas entranhas, do mesmo
modo que dos alimentos de que se nutre influirá favorável ou desfavoràvelmente na qualidade do organismo físico do feto.
Toda o pensamento puro e nobre, tôda a emoção alegre da
11tiie se transmite pela vibra1ção dos corpos físico, emocional e ment11l da nu/e aos respetivos corpos incipientes do feto que vibram e
i11fluem por indução na alma que está em vésperas de aparecer na
11ida terrena. ( 388).
Quando os pensamentos da mãe são ruins, de ódio, rancor,
ira, mêdo, e mais sinístroo emoções, a influência é da mesma índole dos pensamentos e emoções, e, portanto contrária à perfeita
,·11oluçüo do caráter em via de manifestação, pois em vez de esti11wlar os germens das qualidades positivas, estimulará por indução
11s nega.tivas". ( 389).
Por consequência, a educação do aspeto moral do caráter
11 •111 por primeiro agente a mãe, a quem tôda a família deve dispensar
c·spcciais cuidados durante a gestação, de formas que por nenhum
d.os sentidos corporais receba impressões desagradáveis que lhe
lll'rlnrhem sinistramente o ânimo ou o corpo emocional e lhe suJ.!;iram na mente maus pensamentos.
Assim como na educação do aspeto físico do caráter, a mãe
tem que ter muito cuidado coin os alimentos do corpo físico, na
do aspeto moral há de adotar análogas precauções, e desprezar,
JIOr prejudicial, tôda a leitura, espetáculo ou sensação que possa
trazer-lhes más idéias e sinistras emoções.
A </tte está para ser mãe deve viver num ambiente luminoso
d<~ 7w1z e harmonia, de trabalho ordenado e atividade prazenteira,
ido aliviada de ócio, como de fadiga, de modo que os máus pensa.
1n<:ntos niio tenham entrada na sua mente, nem emoções tenebro.wts m11sc'm pertubações no seu ânimo.
.
Só assim poderá dizer com verdade, que anda de esperenras, e colocar <'111 concliçõcs favoráveis de nascimento o seu futu1'11 fillio .
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O primeiro requisito de tôda a educação e disciplina é a
boa qualidade da primeira matéria humana, e está só a mãe podl'
proporcioná-la com os alimentos físicos, mentais e morais de que
se nutrem seu corpo, sua mente, sua alma. ( 390).
Mães piedosas, filhos piedosos, mães puras e castas, filhos
puros e castos. Cientes disto, como não se aplicarão as mães à
formação de seus entes mais queridos?
Quando no mundo de tudo se ocupam os homens no rodopiar da vida moderna, a mãezinha piedosa, cheia de amor e carinho, se esquece de tudo para pensar unicamente na felicidade do
amor que ela traz consigo... Ninguém o sabe, mas ela, tôda feliz, se recolhe para longe das vistas do mundo, se afasta dos divertimentos profanos, e no seu santo retiro ela recomenda a Deus o
fruto do seu amor: Senhor, abençoai o meu filhinho. . . de vossa
mão eu o recebi. . . Em vossas mãos o deposito. . . Pai das misericórdias derramai sôbre mim e meu amor as vossas mais abundantes bênçãos e graças. . . Que êle possa ver a luz do dia, são,
perfeito, inocente, feliz nesta vida e na outra ... " Colóquios de
uma mãe com Deus. . . Quanta doçura, quanto amor, quanta simplicidade, quanto mistério!... A mamãe, o filhinho e Deus! ...
Pensamentos sublimes tão santos que a pena se recusa a exprimí-los em tôda a sua beleza e doçura.
Eis o que atrai Deus para a terra: uma mãe piedosa, uma
mãe casta ! Como ela sabe preparar a felicidade daquele ente querido por quem ela daria tudo na vida. Durante os dias em que foi
portadora da bênção divina, ela viveu tranquila com a consciência
em paz, livre de pecados mortais; alimentou-se frequentemente do
SS. Sacramento, o divino manjar.
O fruto de tal mãe será abençoado, porque se nutriu corporalmente do sangue materno, e foi banhado espiritualmente pelos
reflexos do sangue divino que ela foi tomar na mesa sagrada.
Oxalá todas mães conhecessem sua grande responsabilidade
perante Deus e perante os homens! Soubessem elas a influência
definitiva que exercem sôbre a alma de seus filhinhos, quanto não
saberiam respeitar o fruto bendito, que trazem sob o coração! ...
Assim como lhe nutre e forma o corpo de seu sangue, lhe nutre e
forma a alma de seus sentimentos, que um a um se vão refletindo
para se irradiarem mais tarde, quando- vierem à luz do dia. Tivessem sabido isto as mães que hoje se queixam de seus filhos e que
por êles derramam tantas lágrimas, como não se teriam comportado naqueles dias em que eram portadoras da benção divina.
(390)
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Mal veio à luz o presente de Deus, antes mesmo de dar-lhe
o primeiro beijo, a mãesinha piedosa o apresenta o Nosso Senhor,
agradecendo a generosidade divina.
Pressurosa de ver seu pequenino amor nas complacências do
céu, procura levá-lo quanto antes à pia batismal, e depois de abraçar carinhosamente seu anjinho purificado da mancha original, começa a educá-lo com o mais apurado esmêro. Começa a formálo desde o berço, quando êle ainda não sabe bàlbuciar a palavra
mamãe, antes mesmo de tentar os primeiros passos, vai enveredando para o caminho da virtude.

c)

Iniciação materna

São de Monsenhor Lalvalle as seguintes palavras: "a mãe
alimenta a criança com sua plenitude. Esta bebe a vida espiritual,
como a física, entre os braços maternos. E se vemos, frequentemente, nas crianças alarmantes deficiências na vida moral, é, sem dúvida, muitas vezes, porque seus pais não lhes deram uma constituição moral suficiente e vigorosa. . . A educação é antes de tudo,
uma influência da vida moral do pai e da mãe sôbre o filho."
Focalizando o mesmo assunto, diz o Santo Padre o Papa:
". . . é lamentável a incúria dos pais de família. Muitos,
ignorando êles mesmos as coisas divinas, pouco ou nada fazem
pela educação religiosa de seus filhos. E é triste que com tais
pais negligentes ou até hostís, pouca esperança nos resta de que
as crianças venham a receber instrução religiosa."
O que a mamãe não der a seu filhinho desde o berço, não
lho darão mais tarde nem os mestres. nem a ciência.
Inclinada talvez sob o berço do pequenino ser, aguarda a
mãezinha seu primeiro sorriso para oferecê-lo a Deus. E a Majestade divina se inclina também para receber a oferta ...
Retribuindo as "festinhas" do bebê a mãezinha carinhosa
o leva a Jesus, para ensinar-lhe a beijar o Papai do céu. E vai
revelando Deus ao seu pequenino. Quando sua linguinha se desembaraça, juntamente com o nome da mamãe, êle balbucia .o de
J1·sus e Maria. À cabeceira de seu berço êle vê as imagens do seu
anjo da guarda ou da SS. Virgem.
Como é triste ver em tantos lares modernos os berços paga11 izaclos com imagens profanas; e até impudicas!
E' assim <jw~ muitas vezes, mal entreabe a flôr sua corola,
v1·1n lial'cj:'t-la o 1úlilo impuro do demônio, manchando-lhe as pél:das <' ro11lia11do-llw pw<'Ól'<'111<•11tc a candura da inocência ...
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Aterna aos primeiros lampêjos da pequenina inteligência, a
mãe cristã leva-o à igreja, fala-lhe do Papai do Céu, introduzind<;-o
no conhecimento de seu Criador: "Foi .o Papai do Céu, que fez
as estrelinhas. . . os p eixes. . . os passarinhos. . . as flôres. . . e foi
tl:le também quem fez. . . o filhinho da mamãe! Deus mora contigo, meu filho. . . ~le gosta muito de ti. . . gosta das criancinhas
boas e obedientes ... "
Com essa iniciação paulatina nos mistérios necessários de
necessidade e meio, a criança aprende a respeitar seu corpo, onde
mora Deus; aprende a guardar o recato e a modéstia: diante de
si e diante dos estranhos. Velem as mães pela inocência batismal
de seus filhos , procurando incutir no seu ânimo os sentimentos delicados do pudor, aliado naturalmente ao amor da ordem e do
asseio.
A decência é guarda natural da pureza. O desmazê-lo e a
falta de higiene corporais levam fatalmente ao desasseio espiritual.
E' muito fácil criar êste espírito, quando ainda não começou a dissipação piecóce, como acontece nos lares, onde as crianças vivem
sujas, maltrapilhas, desprezadas, entregues a si mesmas ...
O asseio é uma virtude protetora da castidade. Nestes misteres de higiene as mães, por sua vez, devem respeitar os templos
do Espírito Santo, tratando-os com dignidade e simplicidade. Simplicidade, para evitar futuros escrúpulos, quando, mais tarde, estiverem as crianças entregues a si mesmas.
Quanto seria para desejar que neste sentido as mães jamais
confiassem seus filhinhos a mãos mercenárias, nem sempre dignas
de inteira confiança ...
Não há quem não deplore a moderna degradação da dignidade humana. Os pessimistas limitam-se a chorá-la. Os otimistas
traçam planos de reforma, mil programas de moralização. E no
entanto o paganismo segue sua ma1:cha triunfal.
O nudismo e a impudicícia tomam proporções assustadoras.
A moda lança a todos seus caprichos sensualistas ... A pornografia enriquece os romancistas.
Onde teria .lançado suas primeiras raízes esta árvore diabólica de tão ven enosos frutos? Não terá sido no recesso dos lares.
onde os pais descuidados, lançaram, sem advertência, no coração
das crianças as malignas sementes, cujos amaríssimos frutos estamos
colhendo? . ..
Muitos excessos da mocidade vem do descaso que fi zdarn
os pais de sua primeira formação.
Quantas mães não se tomariam de espanto se lh<'s dissm•s<' ·
mos que foram elas mesmas que ensinaram a imocMstia e o drs-
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pudor às suas filhas; elas mesmas abriram o caminho às tremendas
.
catástrofes, que choram tardiamente!
Uma cena. Fui convidado a tomar parte numa festmha de
família. Como se tratasse do aniversário de uma criança de meu
catecismo acedi aos infantis desejos. Casa ricamente adornada.
Tudo era~ flores, risos, carícias. Levado à suntuosa sala de visita,
modernamente mobiliada, recebi, entre alegres exclamações dos
pais, a pequenina aniversari~nte. . Lourdi?ha completava seis p~i
maveras. Era uma criança mtehgente, viva, esperta. Nesse dia,
porém, a pequenita, mui contr~ o seu natm'~l expan_sivo, recebe
muito acanhada os meus cumprimentos. Notei que mmha presença lhe causava certo constrangimento. E logo porque ... Sentadinha em larga poltrona almofadada, a pequenucha_ n~o ousava
levantar os olhos. Permanecia muda, enquanto as maozmhas nervosas {Jrocuravam inutilmente manter à altura dos joelhos, seu belíssimo vestidinho de sêda infelizmente muito curto ...
Quis ter a prova. Aproveitando um momento em que fica. mos a sós, chamei-a carinhosamente.
- Lourdinha, vem cá.
.
_
Aproximou-se bem pertinho de mim.
- Eu já sei porque é que tu estás aborreci d~. . . . N ao gostaste do vestidinho que mamãe te deu, porque e mmto curto,
não é?
~ ! 1 •P1~
. - Não foi a mamãe, balbuciou; foi a dindinha. Ma~ ela
não sabia que eu já cresci ...
Eis uma criaturinha que não se sentia bem em . v~stes tão
escassas, tão impróprias a guardar intacto seu candor virgmaL O
s<~ntim ento do pudor é inato. Quem não o t~m, é que ~ pe:de?.
Porque será que hoje se perde tão precocemente a mocencia
hatismal? Não será que o lar paterno lhes proporciona as causas
remotas dessa desgraça irreparável?
.
.
.
A quantos pais e mães escandalosas nao se poderiam aplicar as ameaças de Nosso Senhor! A quem escandalizar a um desses
pequeninos melhor seria para êle que lhe amarrassem ao p~scoço
uina pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Na.o escandalizeis os pequeninos; seus anjos vêm a face de meu Pai que
está no céu ... (391).
As palavras indiscretas ficam na sub-consci~nci~ da~ c_rian\'<ts.
Mais tarclc hão de aparecer como chamas mextmgmveis . . .
Elas cntcnd<·m muito mais ligeiro do que se pensa a linguagem fi~11nula . . . as rcticfo1cias indecorosas . .. os gest~s sem pala~ras_. ..
D:io-s1· v1·rdad1~iros <•sc:111dalos neste sentido.
E pnme1Ta11w1tl1· por p:rrlc· d:1q111•l1•s pais q11<\ 11a oc•asião oport1ma e neccs(:\HI 1
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sária, não teriam bôca para satisfazer digna e castame11te, ~'is perguntas e necessidades de seus filhos ...
Como seria para desejar_que sempre se desse bom exemplo
neste sentido.
Mas em vez disso o que é que acontece em tantíssimos lares?
A mais perfeita obra de descristianização! Em muitas famílias paganizadas os "biscuís" e as "mascotes", as estatuetas de Venus e
Éros e Buda e tantas outras figurinhas indecentes vêm, em nome
da arte, substituir por completo as santas imagens e as recordações
piedosas. Na sala principal dos lares católicos, onde se devêra eh·
tronizar Jesus Cristo, Rei e centro dos corações, ostentam-se não
raro silhuetas indecorosas . . .
, . O paganismo sul;i,iu ao trono ~ o seu cortêjo se extende por
sobie as poltronas e safas, pelas cortmas e almofadas, pelas penteadeiras e cristaleiras. . . Nem sequer no leito das crianças se coloca
um crucifixo, ou uma imagem da SS. Virgem ou do Santo Anjo
da Guarda, para lembrar-lhes a presença de Deus, e elevar seus
coraçõezinhos um pouco mais acima das coisas da terra. E se no
meio desse Partenon Moderno, cheio de estranhas deidades, se destaca uma imagem de Santa Teresinha, isto não é mais que fruto
de puro sentimentalismo. Paganizaram-na também. Ela está alí,
porque é a santinha "moderna" çlo sec. XX. Cobrem-na de rosas
talvez! Não lhe imitam uma virtude sequer.
Em lugar de um catecismo ilustrado, amontoam-se as "ilustradas" re vistas e os indecorosos figurinos. E as cúanças as manuseiam a bel prazer. E tomam veneno com sabor de assucar ...
Colecionam as despudoradas "estrelas e artistas" e sabem de cór
os nomes de todos os "astros", que se apresentam na tela do cinema. O grande mundo os vai formando, e não houve ainda quem
lhes ensinasse o nome de Jesus ...
Sôbre quem recairá a responsabilidade do triste quadrn que
acabamos de reproduzir? Em primeiro lugar sôbre quem Deus
destinou para a guarda e formação da ciiança. Em primeiro lugar sôbre quem constituiu Deus o Anjo do lar, para velar soHcitamente pelos pequeninos. E este Anjo é sem dúvida a mãe de família, a quem outorgou Deus o maior dos poderes sôbre o coração:
o amor materno. A mãe de família é o espêlho vivo. em que se
mira a criança. Esta. será o que aquela a tiver feito.
Eis porque nos esquecemos dos mais educadores para dirigir nossas súplicas à mãe de família. O seu concurso é indispensúvel. E' o fator mais seguro, mais poderoso, mais eficaz. E' o maim
ascendente sôbre o coração. As mães não precisam de mann:ris
de psicologia: elas têm o senso pedagógico inato. E isto {- 111:1is
um motivo para elas não se esquivarem á sua missiio d<' mães.
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··< :onfiai ús mães a tarefa de moralizar a família e o país.
1wrdr1deira missão é o desenvolvimento religioso da infância
d11 ;m1<'ntude.
<) a·rnor é o alicerce do futuro de todo o gênero humano:
ulio rl< ~s11rczeis êsse poder. Por mais débil que se vos afigure, a sua
oriío 1~ invencível: "tem por destino produzir a maior revolução que
s<· t1•111 visto na terra". (Aimé Martin).
Niü> há quem não reconheça o poder quase ilimitado das
111ftcs 110 (1ue toca à formação das crianças. E' por isso que, falan<lo 110 <lia da família no congresso eucarístico nacional de Recife,
( HJ3D) assim termina Sua Eminência D. Sebastião Leme um de
scns belíssimos discursos: "Eu confio a paz do mundo e a salva<.;fto do Brasil à mulher brasileira! Eu confio a salvação do Brasil
;\ vossa prece!" ( 392).
Num discurso pronunciado em 1949 á União das Senhm'as
da A . C., disse o Santo Padre Pio XII . . . "Mães, tende nas mãos
:ts almas dos vossos filhinhos. O tempo que perderdes só dificil11wnte será reconquistado e o que semeardes nas almas de modo
al~um se apagará. Está nisso a raiz do vosso futuro triunfo, mas
lamhém a vossa responsabilidade.
!\

s1111

'~

F armação da cacStidade

2..

na

meninice à adolescência
Guarda, me11 filho , a ordem de teu pai e não
esqueças o ensino ele tua mãe. Traze-os sempre no
teu coração.
Guiar-te-ão auando andares, zelarão
sôbre ti quando dormires e contigo falarão quando
acordares. - (Salomão).

Educada a criança como vimos até aqui, as primeiras bas1•s sólidas já estão lançadas para garantir a firmeza do edifício em
<'m1str11ção.
Na nova etapa que ora estudamos nada nos resta senão con1i1111ar com os mesmos princípios e ·meios educativos, mudando apenas acidentalmente o modo de os aplicar, conforme as necessidades
<lo <'<l11ca11do.
Até· o presente co11sícleramos a criança dócil, ingênua, créd11L1. l\'la.~ <'ssa <'ria11ci1il1a cn•s<..:<'11... Passou do lar ou do jardim
dn i11fâ1wia ;\ <ºS<"ola 011 ao 1·ol«'·µ;io. . . Alargou o círculo estreito
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de suas idéias . . . Já pensa o raciocina por si. . . Dá conta dos
próprios atos e intende julgar os atos alheios ...
.
E assim no seu ~esenvolvimento físico e psíquico o menino
vai mudando tanto mais quanto se aproxima da adolescência. As
nAota~ domina~tes de sua personalidade são outras que as da infancia, e, portanto, temos que acompanhá-lo em suas novas tonalidades ...
Prosseguindo, .pois, ,vejamos quais os meios mais próprios para conservá-lo e aprimora-lo nessas duas idades decisivas do homem: meninice e adolescência.

Na meninice
a)

Amor á bela virtude

E' o primeiro requisito. Incentivar os nobres sentimentos de
modéstia, recato, pudor. E' a virtude que torna o homem semelhante aos anjos e agradável aos olhos de Deus, que tanto se compraz entre os lírios. ( 393).
.
Colocar s~mpre diante dos olhos dos meninos exemplos edif1c~ntes de menn~os santos, que fizeram da virtude angélica 0 seu
rna10r tesc:uro. Esses ~xemplos fazem mais do que palavras e recomendaçoes. O rnenmo é inclinado à imitação. Aproveitemos
essa boa oportunidade.
Outro dia ~eio parar aqui sôbre a mesa o seguinte bilhetinho de urna menma de doze anos endereçado à modista: "Dona
Maroca, p eço que a senhora não talhe a fantasia que a mamãe
escolheu para mim. A moda é muito indecente e eu tenho vergonha de sair assim como borboleta ... "
b)

Espírito de oração

Acostumemos os nossos meninos a rezarem todos os dias de
ma~1hã e à noite; a :ecorrer à Maria SS. e ao Anjo da Guarda nos
pengos e na~ t~ntaçoes. Sobretudo a devoção à SS. Virgem Imaculada constltm uma grande defesa da inocência batismal. Relembremos frequentemente aos meninos a presença de Deus em tôda
a parte. Quem não vê Deus em tôda parte, em parte alguma o
encontra.
c)

Frequência dos sacramentos

A prática da confissão e da comunhão frequente, tão insistentemente recomendadas por Pio X e Pio Xf <' pelos sa 11 tos <' dlln ( .'393)
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tores da Igreja, é sem dúvida o maior preservativo do pecado impuro. A primeira comunhão, feita logo ao despertar, dá a posse
das almas inocentes ao. divino Amigo da infância, muito antes que
nelas cutre o demônio com suas insídias. Oxalá todos compreendessem a necessidade de se alimentarem os pequeninos do Pão
dos fortes.
Só a divina Eucaristia poderá garantir a vitória sôbre os ataques do espírito maligno e . sôbre as seduções do século perverso.

'

d)

Espírito de sacrifício

Nenhuma outra virtude exige mais abnegação, que a virtude
da castidade. Nenhuma outra luta requer mais constância e firmeza, que a luta contra as violências da carne. É poriso que a Epístola de São Paulo aos Coríntios, diz: "os impuros e os luxuriosos
não terão parte no reino de Deus", ( 394), porque, explica São Mateus:
"o reino dos céus padece violências, e só os violentos o arrebatam".
( 395).
.
Essas lutas, que ainda não começaram para o menino, não
tardem a reclamar dêle sacrifícios, por vezes heróicos, quando em
breve começarem os anos da adolescência. E' preciso, pois, prepará-lo. Arregimentar seu espírito. Acostumá-lo a vencer os pequenos
caprichos. Negar-lhe de vez em quando algum prazer, embora lícito. Isto é apenas um treinamento para facilitar o domínio ou a
sublimação dos baixos instintos, quando aparecerem mais impetuosos.
" ·•' ·"J
"Só serão castos, escreve Negromonte, os g~ie tiverem se
acostumado a vitórias sôbre si. . . (do contrário) nao saberão resistir diante dos impulsos sexuais." ( 396).
O sacrifício não deve ser coisa desconhecida para quem se
. apresta a entrar em combate.
Não falta, porém, quem chame a isto "aguilhão dos sentidos", "algemas do espírito", "recalque das paixões" ...
Recalcar os impulsos naturais seria, de fato, contra-producente. Uma pr.,.essão constante às expansões, seria o mesmo que
preparar uma bomba de gazes, cuja fatal explosão, seria tanto mais
desastrosa, quanto mais retardada:
Há, porém, muitos meios de sublimar os instintos, de educar
o espírito, e domesticar a carne, sem massacrar o homem. Entre
esses meios a mortificação.
Mmtificar a rn1tur0za, explica Negromonte; não é extinguir
(:\D·1)
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a vida<
, é firmá-la nas suas verdadeiras bases; não é sufocar a natureza, é apenas hierarquizá-la; não é matar as paíx6es, é canalizá-las;
não é tolher a liberdade, é tornar-se livre.
" ... Tanto mais quanto, se é mais difícil o fim, a vontade
deve estar mais adestrada e forte. Nem isto também parece difícil
de compreender. O menino é a semente, o 'homem é o fruto. "A
vida depende da infância, como a colheita, do grão que se semeia",
disse Le Play, o conhecido sociólogo francês . Quando a criança
só tem como atrativos os brinquedos e os doces, acostumá-la a privar-se dêles, para que depois, crescendo os atrativos, tenha crescido também a resistência.
"Esta ginástica da vontade começa de muito cedo. . . Ensinemos a resistência. Façamos a culh1ra da energia. Exercitemos
a vontade em todos os domínios. Ponhamos a formação do caráter
no centro de nossa pedagogia, se quisermos formar .h omens castos." (397).
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pl<'ua liberdade. Não coagir, não obrigar, não extorquír.
ao trahalho é que é virtude.
f)

O amor

Gôsto pelo sport
O sport moderado ocupa honestamente o tempo,. que . faci~

nwutt~ o i.nenino havia de encher entregando-se a outros d1vert1-

nw11tos impróprios e. talvez suspeitos ...
Evita andarem vagabm1dos pelos bêcos das ruas, p elas
vcndolas, pelos cafés, onde encontrariam más companhia~ e péssimos exemplos, ouvindo talvez palavras obscenas e ditos 1mtmdos
saídos quase sempre de lábios alcoolizados, de corações em putrefação ...
E' fácil organizar jogos e divertimentos no catecismo paro<1uial, de maneira a conservar sempFe os meninos num ambiente
propício ao seu desenvolvimento físico e moral.

g)

Instrução
cc

e)

Amor ao trabalho

Sendo a ociosidade a mãe de todos os v1c10s, a preguiça e a
moleza são as duas ladeiras mais íngremes e escorregadias para a
lama do vício torpe.
Em casa as boas mamães, trag.un sempre ocupados seus filhos, seja com trabalhinhos domésticos, seja com divertimentos
inocentes. Que tem de fnal que as meninas e os meninos tomem
ele vez em quando a vassoura ou o espanador ou a enxada? Varrer
a casa 1 espanar os móveis, lavar louça, limpar o terreiro, cuidar do
jardim ou do pomar, mesmo quando a necessidade não obriga, são
mistéres que não aviltam ninguém. Antes, pelo contrário, dignificam os pequeninos, tornando-os semelhantes ao Deus-Menino, que
tão edificante exemplo nos deu em Nazaré.
Na escola comece a professora por exigir estrita conta dos
deveres escolares. Faça uma aula ativa e um recreio mais ativo
ainda.
Não se esqueça jamais de 'o bter tnclo p< ~ la <'xpo11ta11cidad<'.
Antes de exigir, preparat' o ânimo, despertar o < ~ 11t11sias1110. Deixar
(39í)

Nq!;rot11c11t« --

"l•:d11a1;iio s .. ,,,,,i .. púg. :'.li7

H p:o ss i111.
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Muitas vezes terão os pais que respon d er a certos parques
dos meninos. . . E terão que falar. . . Não poderão se esquivar
sem pecar contra o grave dever de pais educados, e sem pôr em
risco a inocência de seus fílhos.
Bem claro devemos deixar logo que não é o conhecimento
puro do mal que faz o pecado e rouba a castidade, mas sim o máu,
o ilegítimo, o impuro conhecimento.
Dêm graças a Deus os pais c1ue. tem a felicidade d~ vêr ~eus
filhos se aproximarem dêles com confiança, para sere~n mstrmdos
santamente, antes de caírem nas mãos dos companheiros, mestres
eorn1ptos e indignos, que os iniciam no conhecimento ~ a seguir no pecado.
Logo que o menino manifesta necessidade de exclare~i!_lle1:1tos nestes assuntos, tem o direito de os receber. Todo o s1lenc10
1•11tüo será crhninoso ...
Mas como falar?
Com a mesma clareza e simplicidade com que a mãe fala
s<'>lm· os cuidados da higiene. A alma, cqmo parte mais nobre do
l1011w111, thn os mesmos direitos que o corpo. Os preceitos da moral 11ao são 11w11os 1w1 ·c·ssúrios que os da profilaxia. E' mister co111wl'<'r o lí('ilo <'o ilí"iln . para <'Vilar o pecado e igualmente os vãos
t'.\c ·1·i'i111tlc1s.
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As crianças são anjos, mas são anjos de carne. . . ( 398).
Têm suas necessidades morais. Têm também dificuldades. Querer
fechar os olhos ou disfarçar é julgar que a dificuldade não existe só porque não pensamos nela. ( 399).
. "A inocência, quer dizer a pureza, é a grande preocupação
dos educadores. Mantê-la pela ignorância, enquanto pequeninos,
enquanto possível; e pela educação e instrução, quando já não se
puder pelo silêncio. Assim como em certos momentos, a iniciação era um atentado à inocência, assim também, em determinados
outros momentos, o silêncio será uin crime. Então é obrigatório·
falar, justamente para conservar e garantir a inocência das crianças." ( 400).
E em classe? Quando tiver o ~atequista que explicar o sexto mandamento?
Não poderá passar em silêncio, como em silêncio não passaram os demais preceitos. Causaria estranheza omitir um mandamento se até ali se tratou de todos.
A matéria é delicada. H.equer mãos de luva, muita prudência, habilidade · e psicologia_ para não acontecei~ que se venha a
ocasionar os males que . se pretendem evitar.
E' preciso falar a todos sem escandalizar a ninguém, deixando idéias claras e seguras aos que entendem do problema, sem
contudo prejudicar os ingênuos. Aliás essa dificuldade desaparece quase por completo nos catecismos bem organisados segundo as
classes e idades .. .
Em classe o catequista seja breve, claro, preciso, seguro.
Não desça a particularidades; não concretize demais. Fale com
simplicidade e dignidade. Nada de mistérios, de vozes veladas
e embaraços. Tudo isso impressiona mal.
De resto prepare-se bem procurando usar urna linguagem
nobre e pura. Peça as graças do divino Espírito Santo e vá tranquilo à sua aula corno o foi às demais.
O bom catequista observará na conduta dos alunos os que
necessitam de uma direção particular neste sentido.
·
Procurará, pois, encaminhá-los ao confessor. qne, nestes casos, é o melhor mestre de todos.

''198)
(399)

(400)

Ne~rornontc

- "Ed11:1 <:iin
Idem, pág. 40.
Id"m pág. !H).
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A formação da castidade
3.

Da adolescência à Juventude
Oh! quanto é bela uma geração casta no explêndido candor de sua uirtude: Sua memória é imortal
porque é conhecida diante de Deus e diante dos homens. - Sabedoria IV - 1.

A quão poucos jovenzinhos se podem aplicar estas tão lindas
palavras de Salomão! Já nos verdes anos da adolescência, no momento crítico de que tão poucos saem vitoriosos, se macula a mais
bela flôr de tôdas as virtudes.
Com a puberdade desenvolvem-se sobremaneira as faculdades representativas e apetitivas. · O adolescente é então o homem
dos fantasmas e devaneios; o homem dos castelos no ar, cheio de
planos e futuros sorridentes. E' a sua idade romântica.
Devido, porém, sua instabilidade neuropsíquica explicam-se
e justificam-se suas contínuas incoerências. Ora cheio de confiança em si mesmo, cheio de in\ciativa, daqui a pouco desanimado
e triste, quando assaltado ou vencido pelas paixões repentinas e
.
impetuosas. E' a sua idade anárquica .
E' no meio dessa anarquia de paixões nobres e paixões baixas, no meio dêsses balanços e mudanças físicas e psíquicas que
geralmente apontam juntamente as manifestações do caráter, as
tendências inatas e as vocações.
Urge, portanto, para o adolescente a presença de um guia
seguro e fiel, sábio e prudente, para guiar~lhe os passos no áspero
e difícil caminho.
Ninguém sairá ileso dessas grandes tentações, sem a mão
de um guia erh que possa depositar a mais inteira confiança.
Os segrêdos do adolescênte são quase todos relativos aos
problemas do sexo. Essas preocupações êle procura escondê-las,
guardando-as bem no fundo do coração. Para manifestá-las depende tudo . d~ quem lhe conquista . o coração e a confiança. A
não ser por êste atalho ninguém terá entrada em sua alma ...
Sua inclinação natural é recolher-se dentro de si mesmo,
( 'l l('()llChar-se e sonhar sozinho. . .
E' o maior perigo.
Fàcilmente adultera a mais pura e santa intenção dos superiores que tentarem indiscretamen~e arrancar-lhe a palavra.
Sente-se incompreendido, e geralmente o é mesmo pelos que
11:'!11 n co11lt<'ccm 011 11:io S<' 1'ecordam mais dos anos de sua adol1 ·s1·<;1wia. . . O seu <·< ·11lrn, o s1•11 meio, o seu mundo está dentro
dt· s i 1111's1110. 1 >qw11d .. l11d11 de· q1wm 1•utra naquela alma.
( )s s<·11s sc·.1'.rt·d,,., ,.,, . ·;··· 11•; 111:11.il«·sla :1 quem se~ colocar no
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mesmo plano psicológico, a quem der provas de participar com ôle
dos seus sentimentos. Sem esta psicologia, quanto maior o zdo
em salvá-lo, tanto mais graves os disparates!
E' preciso acolhê-lo sempre com benignidade e mansidão.
Jamais mostrar grande espanto e surpreza por causa de suas quedas. Animá-lo sempre e encorajá-lo.
Muito tato e psicologia, sobretudo no que toca ao delicado
problema da pureza: jamais extorquir uma palavra, jamais arrancar um segrêdo que não venha expontâneo do coração. Seria fechar para sempre as portas entreabertas de sua alma. Jamais forçar. Levá-lo livre e conscientemente à prática da virtude, à oraçáo.
ao sacrifício.
Finalmente é dessa vitória sôbre as paixões da carne que
depende a formação completa do homem. E essa afirmação é de
Foerster: "O caráter total do homem, a elevação de sua personalidade, tudo isso depende da vitória sôbre a tirania do instinto sexual. A mais rica ciência higiênica, quanto aos perigos sexuais, de
nada vale se o homem não se acha revestido de energia invencível no momento da tentaç~ão."
.

II -

As lutas do adolescente

Passaremos brevemente os meios naturais e sobrenatarais
qu: m.ais fàcilmente servem de defesa à virtude branca, e que
mais furnernente asseguram essa almejada vitória na luta contra
o mal.

1.

Perigos do sexo

O adolescente deve ser observado com prudência em casa,
na rua, na escola. A promiscuidade sistemática de sexos é perigosa e prejudicial. A coeducação é de origem pagã. Seus funestos resultados têm deixado marcas na história de não poucos
grupos escolares. Não permitam os catequistas se intrometam os
rapazes nos jogos e divertimentos das meninas.
Cada sexo no
seu pátio, na sua classe, nos seus brinquedos.
Uma mãe bóa educadora nunca insistirá demais neste po11to, inculcando sempre a respeito mútuo e o santo pudor <'ntre
irmãos e irmãs. Quanto seria para desejar que em todos os lares
fosse possível terem as meninas suas carninhéls particulares 011 11m
quartinho onde ninguém mais tivesse a lil)('nlalk d<' <·nlrar aíúra os pais.
Os constantes fracassos d1 · d isl'i pi i11:1 (' 111ora 1 dos l'oli',µ;ios
e escolas, ond<' S<' misl11r:1111 :1111bos 11.s s1·\11.s 11:1s «l:is.s1·.s d1·1111111s
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trarn suficientemente os absurdos das modernas teorias, tão aplau-

didas por não poucos discípulos de · Freud. ( 401).

2.

As más companhias

Um mau companheiro destroi em pouco tempo os frutos de
muitos anos de trabalho. E' o contágio do vício. O adolescente,
quanto mais se retrai, quanto mais se afasta dos superiores, tanto
mais se abre aos companheiros de idade.
E assim vai fazendo a perniciosa permuta de sua<> confidências. . . E' o grande perigo. . . O máu elemento corrompe logo o
bom pela iniciação oculta nos segrêdos do sexo ...
Uma fruta corrompida num cesto de frutas sãs jamais se
tornará sã, mas levará fatalmente todas as demais a igual putrefação. O mesmo se dá com o adolescente que, levado pela curiosidade, se aproxima dos colegas infétos do vício diabólico. O contágio é imediato.
"São mais terríveis que o demônio, as suas seduções, escreve Negromonte. Ao diabo mais fàcilmente se resiste que ao mau
companheiro. Êste tem os feitiços que aquele ignora." ( 402).
E assim, .vai haurindo a vítima o conhecimento dos lábios
impuros dos péssimos mestres da rua, quando deveria tê-lo adquirido, no ambiente sagrado da família, dos lábios e do coração de
urna santa mãe.
Quando o primeiro conhecimento de uma função tão nobre,
em lugar de vir envolto em palavras delicadas e santas, aparece
entre risadas mofentas e termos obscenos, não é de se esperar outro
resultado que a depravação dos costumes.
Cabe aos pais, guardas naturais de seus filhos, saber com
quem êles andam. Tôda a vigilância é pouca, pois as más companhias estão, não raro, dentro de casa mesmo. Quantas vezes,
por exemplo, urna empregada doméstica destrói com uma simples
palavra ou maligno exemplo, tudo o que uma mãe, severa e cuidadosamente, construiu em sua fi1ha . . . ( 403) .
3.

Os grandes perigos

:~:

Estamos no século das grandes lutas entre .os filhos das trevas e os filhos da luz. Essa luta de morte entre o mal e o bem
S(' :tl'<'ndc cada vez mais.
Os filhos elas lrc·vas são mais astutos: sabem aproveitar a
(-101)
(·Ili~~)

(·10!1)

los{· d,. 1\1!111<111• "I"'' (1•111 S. l':iulo).
N1·1'.rn1111111l1·
"IO:d1w.1•:.i11 ~;,.,11al"; p:'t,..;. :22R.
<:Ir. N1·1'.""'"'"''
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ingenuidade dos bons. Para êles ~udo v~le: ?s r:ieios i;nais ilícitos
são legítimos para alcançar o seu fim. Ai esta a imoralidade avançando em guerra-relâmpago, pelas ruas, pelos salões, pelos parques e vai tomando de ass~lto os lar~s.' n~o poupando nem sequer
os inocentes no berço, e ate no sacrano imaculado, onde Deus os
quis refugiar antes de verem a luz do mundo ...
Ai de quem já no limiar da vida não estiver bem arregimentado, de armas em punho e sempre alerta! Sucumbirá infalivelmente. O inimig(1 se aproveita de tôdas as armas, as mais modernas. . . Quem não se ,imunizar contra os gazes asfixiantes do vício,
beberá o veneno da víbora infernal e não escapará ao contágio
dos bacilos, que o demônio espalha por tôda a parte, camuflando-os nas mais belas e sedutoras aparências: nas páginas ilustradas de uma revista esportiva, no título sugestivo de um remance
encantador, nas fitas cinematográficas, onde aparecem miríades de
estrêlas sedutoras, nos bailes, nos carnavais, no flirt, nas rodas festivas ...
Hoje mais do que nunca se recomenda a precaução e a vigilância. Atravessamos um século de perversidades e seduções que
só deixam ilesos os heróis. Hoje mais do que nunca!
Os mais hediondos românces entopem as prateleiras e as
vitrinas de nossas livrarü~ s.
Os mais obscenos ditos e os mais indecentes clichês mancham
as páginas de nossas revistas ilustradas (de nudismo). Os teatros livres e imorais paganizam os palcos e as platéias, e os filmes
mais imundos, cheios de Zola e semelhantes autores apresentam
impunemente a obscenidade aos olhos da adolescência e da juventude.
Hoje mais do que nunca pesa sôbre os pais e mestres o gravíssimo dever de prevenir seus educandos dêsses escolhos, onde
podem facilmente naufragar. E' obrigação estrita imun~zá-los d~s
bacilos da incredulidade e da sensualidade e do mundamsmo, mais
epidêmicos e contagiosos que a lepra. E' preciso dar-lhes as normas da profilaxia moral. E' preciso mostrar-lhes a serpente maligna oculta sob as ervas, para injetar-lhes traiçoeiramente nas veias
o mortífero veneno ...
E' aqui que surge a questão do problema sexual que tantas
discuções tem causado nos tempos modernos.

III -
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Educaçüo sexual

E' urgentemente necessária.
Vem invadirulo a mc11talidad1• j11vt~11il 11111:1 011da i111p11ra,
cujas trnmt·ndas 1·:1l/1slrnf1·s :1larn1:1111 :1 sot'it·d:idt• i111t-ir:1
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-lhe impulso criminoso muitos educadores, afirmando que "no jardim <la arte não há fruta proibida.': Autores pansexualistas envolvem no manto da ciência suas teorias perversas e deletérias divinizando os mais baixos instintos do homem. E àssim, uns ingenuamente, outros mal intencionados, vão fazendo se desencadearem prematuramente as mais acesas paixões. A literatura vai abrindo as portas às idéias subversivas de Roussau, Freud, Vachet,
Stecxel, Wystron e de uma série quase infini'ta de escritores e romancistas pornográficos, cujas obras oxalá nunca tivessem transposto os oceanos para contaminarem o Brasil ...
Urge uma contra-ofensiva à onda invasora clêsse asqueroso
naturalismo.
Em boa hora o Santo Padre Pio XI veio iluminar os educadores com a áurea encíclica sôbre a educação da juventude, ( 404)
na qual resolve maravilhosamente o problema da educação da pureza.
Não vamos explicar aqui o problema para não ultrapassar
os limites dêsse pequeno estudo. Fica, porém, recomendada a leitura do precioso livro: "Educação Sexual" em que.º P. A. ~eg~o
monte expõe com mão · de mestre o assunto, focalizando mmuc10samente todo o assunto. ( 405).
Limitamo-nos a dar os princípios gerais de tão momentosa
questão.
Na aludida encíclica Pio XI escreve assim: "Perigosa no mais
alto grau é a orientação naturalista, que em nossos dias penetra
na parte mais delicada da educação humana, que é a pureza dos
costumes. Muito espalhado anda o êrro dos que perigosamente se
atrevem a recomendar uma educação sexual isenta de tôda a reli-

gião, pretendendo garantir a mocidade contra os pe.rigos da sensualidade por meios puramente naturais, por uma perigosa e precoce iniciação sexual, dada para todos sem distinção de sexo, e até
em público, e, o que é pior ainda, expondo de propósito a mesma
mocidade às ocasiões, para acostumá-la, como dizem, a imunizar
o espírito contra os perigos da puberdade.
"Enganam-se, porém, êsses, e gravemente, não reconhecendo a inata fraqueza da natureza humana, nem a lei da carne, que
o diz repugnar à lei do espírito, ( 406), e, desconhecendo os f~tos
de experiência quotidiana, de que sôbretudo as faltas da mocida-

de contra a pureza, não são tanto consequência da ignorância, quan1o, antes da fraqueza da vontade de quem se expõe às ocasiões e
por isto fica privado da graça divina.

'

------(.·104)
('toéí)

"l)i\·i11i illins Magislri"
"/\ E<l11c:u;iio Sc·s11al" I'.

IU".
(·1011)

11()111.

Vt·jn th.

l'i11s Pp. XI .'31 de dezembro de 1928.
/\. Nc·gromonte Edit. José Olímpio -
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"Se, porém, consideradas tôdas as circunstâm:ias, se tornar w···
cessáría, em tempo oportuno, alguma instruçiio imlividual adrrn
dêste delicadíssimo assunto, devem os que receberam de Deus a
missão educativa proceder ao esclarecimento sexual com as precauções conhecidas da pedagogia cristã tradicional e devidamente
apontadas pelo Cardeal Antoniano nas seguintes palavras:
"Tal e tão grande é a nossa fraqueza e indinação para o
mal, que muitas vezes as cousas que se dizem para o remédio do
pecado são ocasião e incitamento para o mesmo pecado. Porisso,
importa sumamente que um pai prudente, quando discorre com o
filho em matéria tão lúbrica, esteja bem atento e não desça a particularidades e aos vários modos por que essa hidra infernal envenena tão grande parte do mundo; não seja o caso que, ern vez de

extinguir o fogo, o sopre e acenda i1nprudentemente no coração
simples e tenro da criança. Geralmente falando, enquanto perdurar a infância, bastará usar daqueles remédios que simultâneamente firmam os espíritos na castidade e fecham a entrada aos vícios."
A Igreja, portanto, ·não condena a educação sexual. Condena o modo como ela é feita pelos educadores mal avisados ou
faltos de consciência.
Em poucas palavras, resume o P. Negromonte a doutrina
da Igreja a êste respeito. ( 407) "As condenações versam sôbre:
a ) a educação feita sem os elementos sobrenaturais; b) a mera
iniciação intelectual, fisiológica ou técnica, sem a necessária formação da vontade; c) a iniciação coletiva, feita nas escolas ou por
conferências públicas; d) a iniciação precoce, que mais serve para
despertar as paixões ainda adormecidas pela idade; e) a iniciação
brutal, que desrespeita o pudor, que é uma das principais guardas
da virtude; f) a iniciação que estimula ao pecado, porque a finalidade mesma da educação é a guarda do mandamento divino sôbre a castidade; g) a educação feita por quem não tem autoridade
para isto." ( 408).

IV -

Os guias do adolescente

O pai, a mãe, o sacerdote, antes que o adolescente receba
as túrbidas "revelações" de companheiros viciados, dos maus liv1:os,
do cinema e de outras tantas fontes estagnadas de imoralidade, devem iniciá-lo individual e oportunamente no wnhecimcnto pnro
das questões relativas ao sexo. E' uma obra ilmninativa q11c n·quer muita delicadeza e prudência, para não acolll"cecr (I' 1c se
venha a causar os males que se pretendem evitar.
(407)
(408)

Cfr. Citada e uc. « dl'crnlo 1lt- ~ 1 d1• u1:m;o d" 1!):l J.
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Sendo os pais os esducadores naturais, é sôbre êles que recai
e1p primeiro lugar esta obrigação imposta pela caridade e pelo seu

dever de estado.
Nos anos da meninice isto se faz da maneira mais simples
pelo papai ou pela mamãe indistintamente, segundo vão se apresentando as ocasiões ( 409), corno indicamos acima ao falar sôbre
a educação da pureza.
Na adolescência, por motivos psicológicos, os p ais servirão
de guias dos filhos e a mãe, das filhas. ( 410) . A não ser por estas
vias legítimas tôda a iniciação sexual oculta será perniciosa e contraproducente à mesma virtude.
As catequistas e mestres, ainda que indiretamente, têm uma
parcela desse ónus p ela formação do caráter. Jamais tratarão o
assunto em classe. Farão as vezes dos pais quando forem interrogados em particular. Satisfaçam com dignidade e prudência às
perguntas.
Quando o catequista tiver que explicar em áula o sexto mandamento, o que n ão é educação sexual propriamente dita, deve
fazê-lo com simplicidade e segurança. Há autores que recomendam calar o vício e falar sôbre a virtude. Cremos, porém, que isto
não b asta.
As crianças não sabem fazer abstrações. Cremos que o mais
plausível é fazer uma antítese entre a luz e b eleza da virtude, e a
escuridão e fealdade do vício. Isto porque opposita justa se opposi-

ta1 magis elucescunt.
D eixando de lado os vãos escrúpulos, fale-se com santa simplicidade. E ' a salvação das almas, ó a defesa da virtude que o reclama, é a conservação da in ocência que o exige.
Nenhuma virtude tão difícil de se conservar nos tempos modernos, corno a pureza. Nenhum vício tão detestável que tantíssimas almas lança no inferno, corno a impureza.
Daí o êrro dos que se calam por completo diante de tão
delicado e meticuloso assunto. De mais a mais as criancas estranhariam que o catequista tratou d e todos os mandament~s, fazendo parêntesis, justamente naquele .. .
E' preciso falar. Tudo castamente dito, mas tudo dito! ( 411 ).
Sôhre o vício impuro poucas palavras, francas e sinceras, farüo compreender que este vício pode trazer a ruína temporal e
<'l< ~rna. ;\ rrnina-o na mente, que se ofusca e turva . . . Arruina-o
1111 1:ornç17o que se emhrntece e rebaixa . . . Arruina-o na alma qu~
1Ti:1 11ú11s1·:1 <~ horror d:i n·ligii'io e se apressa em renegar a fé .. . -j
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A vitória do adolescente

Foram indicados os meios naturais que preparam a vitória
sôbre a impureza. Mas a natureza não basta. Só Deus garante
a vitória. Os meios sobrenaturais, uma vida de piedade, a cooperação com as graças divinas, a frequência dos sacramentos.
Vamos lembrar apenas três pontos.
1) Frequência da confissão - E' um dos elementos de primeira ordem, essencial, indispensável. . . ( 413) o mais eficaz dos
remédios espirituais. ( 414).
" ... O conhecimento de si mesmo é uma das condições essenciais para acertar o caminho da castidade. Pois nada ensina
melhor o homem a conhecer-se do que a prática da confissão. A
necessidade do exame de conciência obriga o penitente . a mergulhar dentro de si, a sondar não apenas os atos, mas os pensamentos, os desejos e as intenções. O que há de mais secreto em nós
sobe à tona. A nossa realidade aparece, sem o perigo das ilusões
em que constantemente vivemos.
" ... Um ímpio como Voltaire disse: "A confissão devü ser
(412)
(413)

Negromonte Idem, ibitkrn.
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Arruina-o no corpo: aqui convem insistir um pouco, persuadindo-o's
,da vida infeliz e, não raro, da morte prematura de tantos jovens,
vítimas de vergonhosas e atrozes provações ...
Sem entrar em particularidades, fale-se genericamente desses males inomináveis; todos mais ou menos vergonhosos e dolorosos; muitas vezes, incuráveis e contagiosos; quase sempre transmissíveis em hereditariedade. Basta isto para amedrontar e acautelar os jovenzinhos e salvá-los da perdição.
Mostrar-lhes que nenhum jovem impudico se sente feliz no
seu es tado por não achar a felicidade que julgava encontrar no
pecado, mas que sente o pêso cruciante da vergonha, perante si
mesmo e perante seus semelhantes. . . Depois de subjugados pela paixão impura diflcilmente se quebram as cadeias que o prendem ao lôdo, e que o ligam ,desde já para ser lançado nas trevas
exteriores de que falou Jesus.
De outro lado exaltar a virtude angélica apresentando os
sublimes modêlos da juventude: S. Luiz, Santa Teresinha, Santa
Maria Goretti e 'tantos outros.
Enfim, tanto os pais como os catequistas procurem dirigir
o adolescente para um sacerdote esclarecido e acolhedor, ( 412),
cuja palavra carinhosa e sensata saberá guiá-lo através das dificuldades e dúvidas acêrca do pecado e das tentações.
4.
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co 11 siclcrada como 0 maior freio dos crimes ocultos!" Hoje em dia
at(, cm nome do freudismo se aconselha a confissão, para desfa:t.cr os recalques.
.
..
"Mas passemos aos efeitos sobrenaturais. Purifica a alm~.
Livre do pecado mortal, caminha com desemba~aço pelos _cami11hos da virtude. Isto não é apenas uma frase: e uma realidade.
" ... Tudo na confissão é benefício. E' humilhante a decl~
ração dos pecados, principalmente a ~os pecados ;ontra a cashdade, às vezes tão vergonhosos. Mas isto mesmo e um preservativo.
Contemos enfim com a ação do confessor, Não se reduz a perdoar os pecados. Fosse só isto, e já_ e~a grande coisa.
Tirar 0 peso dos pecados. Aliviar ,ª alma.. Ahge:rar-lhe . o p~sso.
Fortificá-la pela graça divina. Dar-lhe a. impressao d~ podei c~
minhar. O confessor instrue a causa particular do pemtente. Difere muito 0 pregador do 'confessor. Aquele indica os meios. ~e
rais, êste aplica os remédios particulares. Um fala para a mult1dao,
outro fala a uma pessoa só. Um fala às ahnas, outro conversa com
a alma que lhe desvendou seus mistérios .e segrê~os.. Os co:iselhos
que dá são sumamente preciosos. _Os. ~e10s que mdica s_e a1ustam,
;\ maravilha, às necessidades do md1v1duo. O conhecime~to ela
vida, da pessôa, das circunstâncias, das suas condiçõe~ morais, d,as
suas disposições espir,itua~~ autoriza ~, confe~so~ a receitar uma formula bem diferente aos preparados do pulpito.
.
"E já que a comparação está sendo feita com remédi?s, aproveitamos para dizer que devemos ter o nosso confessor, assim como
temos o nosso médico.
Conhecendo-nos, pode acompanhar a marcha do :r:osso. ~spírito. Dizemos-lhe com uma só palavra, o que a outro n.ªº du~a
mos em meia hora de exposição. E êle nos receita com muito maior
precisão e segurança. E, porque conhece não .somente os nossos
pecados, mas a nossa vida e até as nossa~. . . vutud~~' P?de en?a~
111 inhar não só um setor das nossas atividades estiintuais, porem
tl\da a nossa vida cristã. Ser-nos-á, e~tão, o conf~s~or, o 1?estre,
11 confidente e 0 amigo, o melhor, e, as vezes, o umco amigo de
nossa vida." ( 415).

II -

Vida Eucarística

"Nfto há meio mais seguro nem mais pronto para reprimir
as paixõf's, arrancar os n:'áus hábitos'... f?rtalecer nossas almas con1l":i ;1s t1 ·ntações, com11mcando-lhes ammo nas emprêsas difíceis,
""
1)
( '11 !'í)

ld1 ' lll, l'úg. 24 1,
Ni·wornonl•'
"A l•'.tl1wa1;ií11 S1,x11al" págs. 241-244 passim.
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(416)
(417)
(418)

S. Gregório Magno.

Jo. 6,57.
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tornando-as perseverantes . na prática do bem e inflamando-as no
amor de Deus, do que a Comunhão frequente. Nela recebemos
o corpo adorável de Jesus Cristo, cuja presença põe em fuga os
demônios e debela as mais inveteradas enfermidades." ( 416).
Para ser casto é preciso ser forte. Será forte somente qucu1
se alimentar miudamente do Pão dos Fortes, da divina Eucaristia,
que é o Cristo vivo a Pureza p or essência.
Achando-se um dia, um sacerdote em audiência privada aos
pés de Pio X, o Papa da Eucaristia, perguntou-lhe: Santíssimo
Padre, porque recomendastes com tanta insistência a Comunhão,
com uma insistência que não tiveram vossos predecessores?
- Quis, respondeu êle, restaurar a sociedade, e procurei os
meios. Havia a pureza, mas cada vez mais o vício impuro reinava no mundo. A p enitência : mas quem resignar-se-ia, nestes dias,
a mortificar-se? Restava a Eucaristia: e, se não é muito tarde, vamos ensaiar por êste meio a restauração do mundo em Cristo."
A vida pura precisa da vida eucarística. O homem abandonado a si mesmo não p ode se sustentar, armado embora da melhor boa vontade. "Sem mim nada podeis fazer'', disse Jesus. Só
a união com o Espírito Santo lhe garante a vitória. A divina presença por si só já purifica todo o ambiente, tornando-o, pouco a pouco, incapaz de alimentar as plantas do mal. São os frutos do contato de D eus com a alma. "Como uma chama divina saneia tudo
o que toca: pensamentos, desejos, afetos. Purifica as fontes mesmas do nosso ser e agir.
"Consumidas as espécies de pão, desaparece a presença real
·d e Cristo, mas ficam os efeitos:" Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue permanece em mim e eu nêle." ( 417).
Esta permanência vai realizando a nossa mudança em Cristo.
E' uma verdadeira convivência espiritual. Como em tôda a convivência, vamos apanhando os modos de pensar, de querer, de agir
daquele com quem convivemos.
". . . Quanto mais o homem se eleva para Deus, menos sente o pêso das paixões desorganizadas. Vai-se estabelecendo o equilíbrio: o espírito governando o corpo. E' a hierarquização dos
valores humanos. Isto parece muito claro: A Eucaristia atua também sôbre o corpo.
" . . . Ainda os mais impuros, pondo-se em contato com a
carne puríssima de Cristo, se purificam." ( 418).
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nobre ideal

A juventude não é feita para gozar, é feita para
Paul Cla udel.

o h en1 is1110. -

O ideal do homem sem ideal é a carne. O homem sem
ideal ó uma ave sem asas. Jamais voará, jamais se elevará acima
da vida rotineira da terra.
Se a juventude moderna se deteriora e degrada cada vez
mais, é justamente por falta de ideal. Não tem amores elevados.
Dispersa. suas energias nos prazeres sensíveis. Concentra todos os
seus desejos em tôrno do seu egoísmo, malbaratando seus entusiasmos.
Para onde se volta o interêsse do mocinho moderno? Para
o "dolce far niente" dos bancos do jardim; para a sensação dos romances e das fitas de cinema; para os jogos, para os cassinos, p ara .
os cafés, p ara os salões de baile . . . E é neste pequenino mundo
. de aspirações interesseiras que êle vive. Estreitíssimo o círculo de
suas idéias: entrega-se a algum esporte preferido, t alvez de corpo
a alma, arruinando a ambos. Sabe de cór todos os crakes internaeíonais. Admira os astros de Hollywood, é fã apaixonado de 10
estrêlas. E é sól . . .
E é assim que se perdem as mais belas almas. :i;:' assim qu_e
os corações cheios de vida e amor se vão atirando ao nada das
vaidades, onde só lucram ilusões e desenganos, muitas vezes fatais . . . Não sabem desfrutar com proveito a quadra mais risonha,
mais proveitosa, mais dinâmica da vida.
No dizer de Lacordaire todos êsses são "homens que, na
flôr dos anos, apenas honrados com os sinais da virilidade, já mostram em si os estragos do tempo, homens que, degenerados ainda
antes de terem atingido o nascimento total do ser, com a fronte
sulcada pelas rugas prematuras, com os olhos vagos e encovados,
cm uns lábios incapazes de exprimir bondade, arrastam à luz do
sol da mocidade uma existência caduca. O vício penetrou-lhes o
coração e roeu-lhes as fibras vivas."
E' precisei tirar os jovenzinhos dessa esterilidade, incentivan<lo nêles a ambição de um ideal digno dêles.
"A mocidade, diz o Cardeal Cerejeira, é a época primaveril ela floração da alma: ai dela se algum grande ideal a não vem
foc1111dar!"
Se os ideais da juventude moderna não passam de ideias,
11:°íl> (,~ por falta de entusiasmo, de amor, de generosidade, de energia. O adol escente e o jovem são idealistas por natureza, são dol:idos de• grande coracJio, de magnanimidade.
l'orq1w <'11Lío os v(·111os nnconchados no mais estéril egoís-
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mo? Porque ninguém lhes ensina a amar um ideat Porque lhes
dão muita instrução, muita ciência, muitas idéias e pouca formação, pouca consciência, pouco ideal. Ninguém abre os regist_ros lk
sua vontade, levando-a à nobre ambição de ser alguma coisa., de

realizar algo de valor.
. A simples instrução não basta; a idéia pura, desaco~~~nhad,a
de sentimento, não move, não leva ao ato. Faltam as ideias-praticas, incarnadas no sentimento, vivas, coloridas, quentes. . . Faltam as idéias-fôrças, tiradas da mesma experiência do menino e
que, porisso mesmo, têm pa:a êle to~o ~ interêsse. ( 41~9).
.
Mas a idéia-força supoe a convicçao. E esta supo~ conh~c1mento claro, supõe motivos de ação. Para fazer uma cois~ s6h~a,
persistente, definitiva - e, não u~ mero fogo_ de palha, - e preciso
deixar idéias bem claras sobre o ideal, e motivar o esforço para sua
conquista. ( 420).
.
. .
.
Porisso não é suficiente o ideal de fantasia, mas o idea1 de
vontade, capaz de assimilar a idéia, de vivê-la, de impregnar de
amor e de coragem o indivíduo todo.
Tôda a idéia, tôda a sensação inclina para o ato, mas abandonada a si mesma, esmorece ligeiro diante das dificuldades.
Usurpando a ficção de Gillet, o ideal é como um farol. Quando se está em pleno mar no meio da tempestade, arrastado pelo
turbilhão das marés bastará olhá-lo para se salvar?. . . E' o que
se dá com o ideal despido de realidade, ao qual não corresponde
um amor verdadeiro, prático e eficáz.
"Idéia-fôrça, portanto, n.ã~ é só uma i:Jéia vis:a~. como !?retendem, sem razão, certos ps1cologos, mas e uma ideia queri<!n,
um ideal não divorciado da realidade de ação, mas em perfeito
conúbio com ela.
·
São as idéias queridas, as idéias am;das qu~ ~ão justamente as inspiradoras e as sust~n~~doras de t?da a ~~~id~de prolongad~ sob determinada direçao. ( 421). E uma ideia impregnada
de luz e calor.
"As idéias, diz W. M. Paxton, ressoam no mundo com maior
estampido que os canhões. , Os p~nsamentos são ~ais. ~o~erosos
que as baionetas. Os principios tem alcançado mais v1tonas que
os exércitos." ( 422).
Mas são as idéias amadas, os pensamentos vivos e os princípios vividos. ( 423).
A

(419)
(420)

(421)
(422)
(423)
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Anísio "Tratado de pedagogia"
H. Pradel "Comment former des hommes" pág. 135.
Gillet "L'Education du Caractere" pág. 63.
Citado apud Marden "A Formação do Caráter". pág. 168.
Guibert "La educacion de la vohmtacl" púg. 39-40 passim.
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Consideremos 0 sol, continua Gillet. Êle representa na namais ou menos o papel que se assemelha à idéia-fôrça, assim
compreendida na educação do caráter. · Sua luz a ilumina toda ao
111es1110 tempo que seu calor a faz viver. Sem a luz do sol a natureza permaneceria coberta de trevas, horrivelmente triste .
Mas suponhamos que, iluminada por êle, coberta de qual' pwr sorte no seu brilho, a natureza não receba mais dêle o calor.
1<:' a morte em breve tempo: é inverno perpétuo. Todas as energias que estão ocultas no seu seio, e que não tendem senão a se
dispersarem, se esgotarão depressa e acabarão por se desvanecer.
Guardando a devida proporção, o mesmo se pode dizer do
ideal cristão com relação à nossa natureza moral.
Se êle se contenta em projetar nela até seus últimos refo1lios, o clarão de sua luz fria, sem a impregnar de seu calor, estaremos sem dúvida bem informados de nosso estado de alma, mas
permaneceremos impotentes de o remediar.
Ora, não estamos no mundo únicamente para nos conhecer111os à luz do ideal cristão, mas para viver dêste ideal, e o fazer
passar por nós todo calor, inflamando cada um de nossos atos.
I•: visto que o único meio de transformar sua luz em calor é quen'-lo, amá-lo, queirâmo-lo, amêmo-lo, estreitêmo-lo ao coração com
tô<la a fôrça de nosso sentimento, afim de que êle não nos escape mais. ( 424).
.
.
,
,
.
O ideal que não passa da fantasia esta condenado a esterilidade: é nulo diante da veemência de qualquer inclinação malig1ia.
O ideal que mora no coração não conhece barreiras: é invencível, porque se firma na vontade que ama apaixonadamente. E'
o ideal vivo e vivido.
Mas para viver o ideal é preciso esfôrço, abnegação, coragem, sacrifício. Luiz Veuillot, escreveu muito acertadamente: "O
homem não pode nada sem sacrifício. O sacrifício é a condição
primordial de tôda a grandeza, de tôda a proeminência." ( 425).
E' preciso esfôrço! "Mas coi:po produzir o esfôrço, pergunta Guibert, ( 426), como adquirirá as fôrças necessárias para sair
vitorioso o impulso inicial de uma ação? O esfôrço não é eficaz
se a impressão sensível que acompanha a idéia ou o desejo não é
bastante forte para chegar ao centro motor e pô-lo em movimento.
Ao passo que as idéias puras são importantes na luta, os
sei 1timentos gozam de um poder soberano sôbre a vontade. . . A
visão clara do dever pouco aproveita à virtude; somente a emoção
favorável ao bem traz consigo seu cumprimento.

1

l.11 reza

'

1

1

o

(-1'.~·1)
(·1'.~:l)

('1'.'.11)

0

"l. l•:d1w.ili1111 du <:ar:l<'l<"n"' pág. G4.
<:i111do por li 1'1:111··1 11p111I "l:t•:d11<'alion du Caractere" pág. 139.
( :11ilwrl "l.:1 1.;.J,,. ·" 1"11 .J,. 111 vol1111l:id" pág. 38 sgs. passim.

Cillct -

1

(

----··"'*

..
_ .......
!

:-~~-1111""1

. . ........?.!iiilf'?i$W?C•.

. .•

:;: ..

··\!
· - - --

352

p

E .

A

GE N

o

R

N .

M

A JI 1)

. . . Quem não tem experimentado a desilusão cruel da vida
real, comparada com a vida teórica vislumbrada entre generosos
anceios (desejos)?
Para agir bem não basta pensar bem; é mister ser movido
por um grande amor. Tal é o pensamento formosamente expressado por Santo Agostinho com estas célebres palavras : "Amor
meus, pondus meus, quocumque feror, amare feror."
... Somente o sentimento move o coração, comunica as impulsões que triunfam e vencem a apatia, ou desperta as "emoções
favoráveis" que contra-pesam e anulam "as emoções hostis". (247).
O móvel do esfôrço é, pois, a paixão.
Não compreendamos mal estas palavras. O fraco do homem
é a paixão. Só não tem paixão o homem cadáver. E' preciso, pois,
que êle se ajude com o próprio mal. Todo o nobre ideal deve
estar colorido de paixão, de uma paixão santa que o seduza para
o bem, que satisfazendo de certo modo os sentimentos e_ a sensibilidade, contrabalance e anule os atrativos do mal, as solicitações das paixões baixas, que sempre o perseguem.
A paixão nobre é como que um sôpro vital, que anima e
acende a vontade para querer o bem tão difícil, e evitar o mal
tão fácil. E' paixão contra paixão ...
Uma paixão bem dirigida contra a paixão exaltada da fantasia, que ilude o coração, engana o querer e adultera a verdade.
Apaixonemos, pois, os adolescentes e os jovens por algum
nobre ideal. Para se levantar acima do trivial, para fazer algo de
grande é preciso esfôrço, sacrifício, trabalho, mas nada, como <liz
Pascal, "se faz de grande sem paixão".
"A primeira convicção geradora de esforços é a nobre ambição <le ser alguma cousa, de fazer algo de valor na vida.
Ensinemos, pois, o menosprêzo pela vida fácil. E' preciso
sacrificar alguma coisa para ser alguém.
"Inspiremos à juventude o desejo, a ância de travar uma
sorte de intimidade com as estrêlas, em lugar de habituar os jovens a assentar-se à beira de um regato dormente, que dá a impressão de não querer soergu.er-se do seu feito." ( 428).
E' preciso arrancar os jovens da indolência, da ociosidade.
Despertar suas energias adormecidas. Ressucitar sua vontade narcotizada pelos prazeres sensuais. Acender seu entusiasmo pela
conquista do próximo. Inflamar o seu amor enregelado nas frivolidades. Libertar sua alma prêsa na mediocridade elo egoísmo.
F azer que êles trabalhem com amor generoso, exprn 1ti'l11co, <l<'si 11 teressado.
(427)
(428 )
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Tudo isto será fácil quando o virmos
· d
lauge, an'egimentados nos quadros da A C organf1za os em f~·
· que Orma as mais
1>e ·1as i·1·. ores d a estação primaveril da vida.
O adol~scente ou o jovem asslin santamente a aixonado
<' ss<'s Hobres ideais, mais fàcilmente se conservará ~uro e c~sfºr
. . Qu~m lt~tar , desde cedo ambicionando esta glória dos h~: 6is, Jªm~1s deixara seu caminho de luz. Jamais se afastará do
·~talho trilhado na sua adolescência - como nos diz Sal omao n?
livro dos provérbios: "Adolescens juxta viam suam
non recedet ah ea." (Prov. XXII _ B).
cum senuerit
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A PRIMEIRA CONFISSÃO

Diante de não poucos êrros cometidos frequentemente, máxime nas catequeses das escolas isoladas, não parece demais umas
:normas de orientação sôbre tão momentoso assunto.

1.

'-J

Instrução requerida

Há catequistas que não permitem se aproximem do santo tribunal os meninos. que não saibam de cór os 10 mandamentos de
Deus, os 5 mandamentos da Igreja e ainda os atos de fé, esperança e caridade e contrição; forçando-os talvez com um sem número de orações e formulários . . . acompanhados de mil outras recomendações, que, além de sobrecarregar, baralham e perturbam o
coração das pobres crianças.
Receiosas talvez de se tomarem responsáveis por supostas
confissões sacJõÍlegas, nunca se dão por satisfeitas ao prepararem
.as crianças para uma· coisa tão simples como é o sacramento da
confissão.
Como ensinar os meninos a contar seus pecados? Como explicar o exame de consciência, sem perturbar nem manchar a candura dos inocentes, sem escandalizar os que necessitam de esclarecimentos? Como conseguir dêles uma confissão sincera e integral? Como levá-los à compreensão da gravidade, da santidade,
da sublimidade dêsse sacramento?
Eis as principais apreensões que levam tantas professoras
a sobrecarregarem e até a amedrontarem os pequeninos que, traumatizados pelos vãos temores, fazem da confissão um bicho de sete
cabeças ...
A preparação da primeira confissão, não é tão difícil, como
parece à primeira vista. Em primeiro lugar as crianças não são
como os adultos, que cometem êsses enonnes pecados inomináveis
e cuja malícia acha escândalo em tudo. Para que temer se para os
inocentes tudo é inocente?
E quanto à compenetração do ato que vão fazer, basta que
as crianças saibam tratar-se de uma coisa santa, que se faz com
seriedade e que se deve respeitar. .Aliás, diga-se de passagem, isto
são dificuldad<>s ele adultos. O sentimento religioso na criança
.é natural.
<,>11a11l11 ; r 1·11 111pw1·11si10, por mais inteligente e preparado

j
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-------ue esteja 0 menino, sua compreensão é sc111pn· l'Ollljll'l'l'Hsao de

~enino. Não deve, pois, o catequista ser mais cxígc11Lc que a JgrcEntendimento sim, mas proporcional à idadl'."
.
.,,
o Santo Padre Pio X, falando no decreto Quam smgulan
sôbre a compreensão requerida p~ra. o néo-coi;nungante, diz (lllC
tendo êle alaum conhecimento, proprw de sua idade, que entenda
a seu modob os principais mistérios, pode aproximar-se da sagrada mesa. Ora, cremos poder aplicar estas palavras ao sacra;nent?
da confissão, uma vez que êste precede à Comunhão e n~m. e mais
sublime nem mais grave que o SS. Sacramento da Eucanstia.
Para que, porém, não suceda se interpre~arem m~l essas concessões, e querendo evitar vãos escrúpulos, camdo assim no ext:e-_
mo contrário do laxismo, vejamos sei;iaradarr_ier_:te o que se exige
dos meninos para que façam urna boa conhssao.

Exame de consciência

E' necessário preparar as crianças par~ ~u~ elas saibam com
que disposições se aproximarem do confess10nano.
. .
. A maior dificuldade dos que se confessam pela pnmeir~. vez
não é tanto saber o que acusar, mais como acusar-se .. Tal dificuldade, porém, desaparece se o catequista, falando ~' li~guagem infantil, explicar-lhes como se faz o exame de consc1encia.
Deixando de lado êsses longos formulá1ios feitos para os
grandes pecador~s, li~ite-se o catequist~ a lembrar os p ecados das
crianças, que afmal sao bastante reduzidos.
Explicar-lhes tim tim por tim tim os pecados contra º. decálogo ou lêr extensos exames de consciência formul ados _nos livros
de reza, além de inútil, pode ser ~uito prejudi:ial, p01s baralha
a mente das crianças com um sem numero de coISas que elas nem
p odem nem devem entender . . .
.
Afinal de contas nem é preciso insistir muito nessa pr~para-
ção próxima porque a preparação remota a. torna quase su~erflu~;
Durante o ano na aprendizagem do ,ca~e?1smo os peq;i~n,1~os Jª
aprenderam a distinguir b em o que e hcito e o que e ihc1to; -O
que é bom e o que é m au ; ? que é pecado grande (mortal) e ·o
que é pecado pequeno ( vernal).
Viram que a inveja é má e como o P~~ d? ~éu a cast!gou
o fratricida. Viram que a desobedie1)Cta e pecado e coem Da1m,
. t• severamente em Adão e Eva, expulsando-os
· 1
mo eus a punm ao
·
-.
i
. "
,
d· ondo-os à morte. Viram que a 1nenttra ()1C ll( e
YJ<lfal SO e con en... ..
,
s
f' ..
v·
. .
.enhor ue castigou de morte Anamas e · a 11<t.
,~,un
a N osso S
q
.
- f ·
l rq.i;·t
como a impureza e a sensualidade são, cmsas t<~o . c1~lt~ q's''.~ <I> >111·t«~
0
ram 0 Pai Celeste a lançar fogo do ccu para mcc11< 1ar • Ol
•
·

c '
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·Co1110ÍTa. Viram como o Senhor castigou a irreverência e o des.tm!;::;o ús coisas santas fulminando Osa e punindo telTivelmente o
saníh·go rei Baltasar, e espancando os vendilhões que profanava111 o templo. Viram como os Anjos flagelaram Heliodoro pelo
rnubo que ia cometer na casa do Senhor, etc.
Tudo isso vindo em auxílio da consciência inata dos meninos é mais que suficiente para que êles saibam distinguir entre o
bem e o mal.
Portanto o exame de consciência não deve perturbar nem
.as crianças nem o catequista. Basta viver um pouquinho entre os
.meninos e entrar-lhes um tantinho na alma, para logo se ter a
certeza ,de quão reduzido é o número de seus pecados, porque em
geral êles não têm aquela malícia que faz o pecado mortal.
Segundo o cardeal Fischer não seria preciso tal preparação
hic et nunc, pois "na maioria dos casos, para não dizer regularmente, a primeira confissão será tal que, por falta de pecados, ela de per
.s i nem seria necessária."
Faz-se no entanto a confissão, mesmo no caso de haver só
p~cados veniais, para acostumar desde cedo a criancinha a aproximar-se da santa mesa com o coração bem limpinho. Não que
isto seja uma conditio sine qua non, mas como meio para se receber
maior abundância de graças: "Munda vas tuum ut gratiam capias
abundantiorem - purifica o teu calice para receberes maior abundância de gi'aças". São palavras do Cone. de Jerusalém. ( 429).
-Quanto mais pura a alma, quanto mais puro o coração, tanto mais
.amor e tanto mais graças.

ja .

2.
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EXAME DE CONSCIÊNCIA

'.~ ·
,1·

Primeiro Mandamento: - Rezei minhas orações da manhã
e da noite? ~ Estudei bem o catecismo? - Acreditei em superstições? - Em bruxarias?
2.o Mandamento: - Jurei sem necessidade ou com mentiras? - Disse palavras más ou injuriosas contra Deus, a Santíssima
Virgem ou os Santos?
3.o Mandamento: e Primeiro Moodamento da Igrefa: Tenho faltado à missa nos domingos e festas de guarda? - Tenho
chegado muito tarde? - Quantas vezes? - Assistí á Missa sem
atenção, brincando, falando, distraíndo os outros? - Trabalhei sem
11cc<~ssicladc nos domingos?
4.o Marnd.amcntcDesobedeci a meus pais? - Respon.di mal a ôks? - Dcsl'ns11·í a ôlcs? - Faltei ao respeito ao meu
prol'i·ssor, aos sac<~rdolc'.:; . :' 1~: p1·sso:1s 1k iclack?

j

o
p E . A <: E ~ () li N . 1\1 /\ li (_) l I I•, ·"
362
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·-· --------·--

5.o Mandamento: - Briguei com nw11s irnüios ou compa-·
nheiros? - Tive ódio deles? -- Ou rancor\> ---- Fui orgulhoso ...
invejoso?
6.o e 9.o Mandamentos: - Disse más palavras? - Li revistas ou livros maus? - Tive más conversas? - Fiz coisas feias?
- Quantas vezes?
7.o Mandamento: - Roubei alguma coisa? - Fiquei com
coisas roubadas? - Roubei dinheiro de meus pais. . . ou tirei gulodices?
8.o Mandamento: - Disse mentiras? - Falei mal de outras
.
pessôas? - Acusei falsamente os outros?
Preceitos dai Igreja: - Confessei e comunguei ao menos
uma vez por ano, no tempo da Páscoa? - Comi carne em dias
proibidos?
Terminado o exame de consciência, rezarás o "ó Jesus que
morrestes . .. n
\
Para crianças de 5 a 8 anos o presente exame poue e deve
ser mais simplificado ainda.
Se acontece que uma criança se aproxima do catequista para pedir explicação de suas ações, não tema escandalizá-la falan•
do mais objetivamente sôbre o assunto. Têrmos vagos e obscuros,
rodeios e longos circunlóquios nas mais das vezes nada resolvem
para a criança e só lhe aumentam as dúvidas. Seria mau deixá-la
insatisfeita ou achar malícia onde de fato não há: Omnia munda
rr:iundís.
E' muito bom ensinar as crianças a fazerem por si o exame
de consciência independentemente dos livros e formulários. E'
extraordinária a fôrça educativa de um exame feito por si só, vendo as coisas como elas são ...
Quem está em melhores condições de preparar as crianças
para o santo sacramento da penitência são as mães de família.
Bom seria que o catequista pedisse seu concurso para uma tarefa
tão nobre e delicada.
3.

Arrependimento e propósito

São dois requesitos intimamente unidos, . de sorte que um'
supõe sempre o outro. Uma vez exitado o arrependi.mento, isto
é, a detestação do pecado, ninguém se preocupe demais com pro-·
pósitos. Se a criança sente ter ofendido a Nosso Senhor ipso lai!I
não quer repetir seus pecados.
Levar os pequeninos ao ato <k <'<>11tri<.:üo, 11ad;1 _111ais L'l<'il.
Seus tenros corac:;õczinhos lo)!;o S(' s<·11(<'111 por h·r1·111 l1·1iC1 <'l1C1r;11
o :\1cni110 Jesus tfio amoroso, por lcn·111 01'(·11dido o l'ai do ('/·11 Ltto
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'bondoso. Suas alminhas compassivas logo se arrependem por tercrn desgostado, e até ferido o Coração de Jesus crucificado, que sofreu tanto, que derramou todo o seu sangue, que foi escarnecido,
cuspido, esbofeteado, açoitado, coroado de espinhos e pregado na
cruz, só por causa dos pecados que cometemos com tanta facilidade ...
Uma simples narração da paixão e morte de Jesus é suficiente para excitar-lhes a dôr dos pecados e motivar-lhes o mais sincero
,arrependimento.
Mais de uma criança derramará lágrimas por ter ofendido
mesmo que de leve, ao terno e amoroso Jesus, que ela ama agora
com todas as véras de seu coração infantil.
E tudo isto se pode fazer sem cair no extremo do sentimentalismo árido, que cessa logo após meia hora, sem trazer fruto de
espécie alguma.
E' muito bom que já o néo-penitente saiba de cór algum
ato de contrição, curto, singelo, infantil. A maior parte dos livros
de oração não nos satisfazem nesse ponto, porque não falam como
as crianças, não pensam como as crianças, não sentem como as
crianças.
E quantos catequistas não protelam a confissão, até que os
pequeninos saibam à letra, a tradução do confíteor, recitado de
cór, às carreiras, quase sem tomar fôlego, naqueles períodos enormes e quase sem sentido para as crianças

4.

Acusação

Depois de feito com a devida prudência o exame, seria uú1
êrro encher-se o catequista de receios e amedrontar as crianças,
insistindo numa acusação materialmente integral. Isto é impossível, até para os adultos, por mais santos que sejam.
E' muito natural que as crianças se esqueçam de um ou
outro pecado, mas isso nem de longe torna sacrílega sua confissão. A boa vontade e a boa disposição salvam qualquer defeito
ou êrro cometido nessa matéria. Aquilo que as crianças não acusarem, julgando não ser pecado, não é pecado! O que faz o pecado é a malícia.
Porque temer então? Porque haveriamas de ser mais exil'<'11tes do que Nosso Senh01', autor dêsse sacramento?
,'
N~10 -façamos injustiça às pobres crianças roubando-lhes a
sa11la paz e a bóa disposição.
E' mais humano e mais pedagógico tranquilizá-las, lembrando-lhc·s que a gente deve dizer franca e sinceramente tudo o que
;1 ).~<·111<' se Jcmbra, que Tesus, na sua bondade, perdôa tudo o que
:1 ,!.';<'11ln <'squece sem culpa.
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Inculcar demais no número exato dos pecados c nas circuns~
tâncias agravantes é encher os meninos de temores que s6 os atrapalham.
,
Quantas crianças debulhadas em lágrimas antes de se aproximarem do confessor, só porque no exame de consciência tinham
achado pecados de que agora não se lembravam mais: "Eu sabia
oito e agora só me lembro de sete ... "
Acontece também que outros, para não esquecerem nada;
copiam na íntegra o exame de consciência de algum livro, inda'
acusar-se de pecados que nem conhecem e nem SEQUER PODIAM
COMETER, , COMO ADULTÉRIO, heresia, desespêro, quebra do·
jejum quaresmal, etc.
Explica-se aos meninos que ninguém se preocupe com o
modo de dizer os pecados, cada um fala do seu jeito, porque o·
padre é bonzinho e entende tudo ...
Compreenda o catequista que Nosso Senhor não pode exigir de um pequenino a precisão da confissão de um adulto. Não
nos cansemos de dizer que a criança, por mais inteligente, é sem-pre criança e não um pequeno adulto.
Assegurar-lhes que o confessor está em lugar de Jesus e que·
acolhe a todos e gosta de todos e perdôa a todos e até adivinha
aquilo que a gente não sabe explicar. . . Ter vergonha, portanto, é uma tolice. Quando a gente faz o p ecado, o demônio tira ª'
vergonha, mas na hora da confissão, vem outra vez o fingido entregá-la de novo. Mas ninguém dê confiança ao diabo. O nojento está é com inveja que a gente vai ficar com a alma limpinha·
e vai ganhar o lugar que êle perdeu lá no céu. Cada uma peça ao
seu bom Anjo da Guarda que a cubra com suas asas e toque o•
diabo para o lugar dêle, lá no fogo do inferno ...
Tudo isso é tão fácil de entrar nas cabecinhas infantis. Não
era essa convicção de que o sacerdote está em lugar de Jesus, que:
fazia a pequenina Teresa do Menino Jesus dizer que amava muito o seu confessor?
E' mister fazer com que as crianças se aproximem do sacer~
dote com tranquilidade, sinceridade e, o que é o principal, com
grande confiança no Ministro do Senhor.
5.

O Confessor

Há de ser um sacerdote da confiança e da simpatia dos me ..
ninos. Na prática será o que vive no meio dêles, na sua inli111idade e para o qual a bem dizer já não há segrêdos .. .
Muitas vezes se escolhe para esta tar'efa um _padre, pie<lm;t"1·
e santo, mas justamente aquêle, cuja aparfowia <'11ch<' d<· l"l'<'('io <'
de pavor os pequeninos.

()
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E quantas crianças temem confessar-se só pela falsa idéia
ele 11ue aquêle padre vai ralhar com elas, vai. ficar zangado, etc.
. , ~unca é demais ensi~ar-lhes que o sacramento da penitência e so de amor e de perdao; que Jesus na sua infinita misericór-

dia e bondade deseja muito esquecer tudo, perdoar tudo, tudo,
porque Êle é nosso Pai e nos ama. :t!:le quer ser nosso amigo íntimo, e quer nossa alma limpinha, para morar em nosso coração
pela graça santificante.
. E' com verdad_eiro desejo da confis~ão e com grande expontaneid,ade que as crianças correm aos pes do sarcedote, quando
elas tem a certeza de que suas alminhas vão ficar limpinhas, inocentes, puras, branquinhas como a neve, formosas como a dos anjinhos do céu ...
Com tais disposições como voltam elas contentes e satisfeitas do santo tribunal! E' íntima convicção que sentem de estarem
agora na amizade de Jesus, purificadas de todo o pecado, livres
de tôda mancha. E como tudo é sublime e doce e encantador!
_
Qu~nto. ao con.fe:sor, tenha sempre presente que as impressoes da primeira confissao podem servir de direção para muitos atos
e quiçá, para tôda vida.
Quando o confessor se revela verdadeiro médico e doutor
das almas, elas voltam com frequência para êle com as mais belas
disposições, porque. . . o padre é bonzinho e entende tudo e advinha tudo!
, Mais que a teoria e mais que a prática, a piedade forma
o medico das almas.
E' um dom do divino Espírito Santo saber penetrar os corações.

6.

· ·~·/

.

...

(

A Penitência

Quanto ao que se passa entre o confessor e o penitentezinho,
compete à experiência e à prudência dos Rvdos. Sacerdotes. Saíbam observar as normas, estabelecidas pela igreja nos cânones do
?íre~to e nas presc~çõ_es da Pastoral.
Lembrem-se que devem
trata-los com prudenc1a e cautela, evitando interrogá-los sôbre
coisas que devem ignorar . .. " ( Sagr. Congr. Sacr. 8 ag. 1910.
C.P.L.A. n.o 545.)
Portanto não se preocupe o catequista sôbre o modo de a
.
('1'1a11~:a se haver com o confessor.
Compete-lhe outrossim dizer
aos nwniuos que se: acostumem a cumprir logo a penitência imposl a pnlo padre, isl o para nfto acontecer que, deixando para depois, v<·11ha111 a s<· 1•.•;q111 ·1T1' d<'la.
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Quando Confessar-se?

lmpossível marcar uma · idade ·fixa para a criança fazer uso
dêsse sacramento. A Única resposta dos moralistas é : "logo qul'
tiverem perdido a graça divina é necessária a confissão." Falando pois de uma necessidade absoluta, só em caso de pecado mortal. Pensando, porém, na. utilidade e na fôrça moral do sacramento, como preservativo das faltas graves, a criança deverá aproximar-se do confessionário logo que tenha cometido p ecados veniais,
o que geralmente acontece pelos anos da discreção.
Outra não é a mente da Igreja como se infere das palavras
do C . P. L. A. : "todos os meninos que houverem atingido a idade
da razão, chegem-se ao santo tribunal o mais frequentemente possível ... " ( 430) e mais adiante diz o mesmo concílio : "Os meninos chegados ao uso da razão não devem morrer sem êste sacramento, ainda que nãà tenham feito a primeira comunhão". ( 431).
Recebendo desde cedo o perdão de suas primeiras faltas
e a direção do bom caminho, diflcilmente chegarão os meninos
a cometer pecados graves. Evitando as p equenas faltas hão de
evitar as maiores.
Ademais o confessionário é a escola de formação moral por .
excelência, verdade aliás reconhecida até pelos inimigos da santa
Igreja. Quem, portanto, trilhar esta escola desde os verdes anos
chegará por certo ao ideal da perfeição.

8.

Notas Práticas

Ao falar pela primeira vez em confissão, não se deve fazer
muito mistério, sinão as crianças logo imaginam uma coisa do outro
mundo, um ato muito sublime, muito sério, e fazem a confissão
muito mais difícil do que é na realidade. Tomam-se de receios
e apreensões que as indispõem talvez para tôda a vida.
Outro êrro seria levar as crianças e encarar todas as faltas
como grandes pecados, formando-lhes assim uma consciência errônea. E quantos catequistas, mesmo sem o querer, não deixam as
pobres crianças em escrúpulos dolorosos! Tudo é pecado! A criança dá um tapinha na outra, é pecado! Ri um instante na igreja,
é pecado! Mostra-se meio teimozinha, é p ecado ! Nosso SC'11hor a
castiga e ela não vai p ara o céu, etc.
Aí está. Tudo é pecado Ninguém pode i1assar sem faz<'r
pecado. O papai também faz, a mamãe também faz, a cat<'q11ista também faz e eu também ...
Crueldade deshumana formar assim nma consci<"ncin.
( 430)
(431)

Sagr. Congr. Saq. HlIO. C. l'. L: A. 11 .n !).·f'>.
Ihidcm. n.o !)fül.
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Que todos saib:m: não é p ecado o que a gente faz sem saber ou sem querer; nao é pecado mortal uma simples falta, como
uma mentira, uma distração involuntária, uma risadinha na igreja. . . O pecado mortal mata a alma, porque ela morre para Deus,
o venial s6 a enfraquece, como uma doença ...
Se não se esclarecem bem essas coisas as crianças vão p ensar que todos os seus pecados são mortais. Para evitar tão desastrosa consequência, não há remédio senão entrar em muitos exemplos da vida infantil e em outras ilustrações que mostrem bem a
diferença entre pecado e t entação, entre pecado grave e p ecado
leve.
·
Ein todo o caso, antes deixar que as crianças não compreendam a malícia de uma ação e, praticando-a, não cometam pecado
formal, do que levá-las a cometer pecado grave, julgando grave o
que de fato não é.
Ao falar sôbre o pecado, muita simplicidade, prudência e delicada clareza.
Na formação da consciência, evitem-se os extremos: nem
a fo1'mar relaxada, nem tão pouco escrupulosa. Evitando êstes dois
escolhos tê-la-eis formado b em.
Fale-se de modo a ser entendido pelos que precisam, sem
contudo prejudicar a inocência dos ingênuos. E quando se toca
no sexto mandamento fale-se, diz a Pastoral, "parce, caute et caste
parcamente, cauta,mente, castamente."

9.

Frequência do Sacramento.
E' desejo da Santa Madre Igreja que as crianças recebam

com frequência êste sacramento, como sendo um meio excelente de
aperfeiçoamento moral. ( 432).
Mas de que modo trazê-las à prática da confissão'? Não é
insistindo a modo de quem quer obrigar. Tem que ser bem livre,
bem expontânea. Que a criança venha por própria iniciativa, por
próprio gôsto ; pois só assim continuará mais tarde a confessar-se
frequentemente . Do contrário a prática da confissão terminará
com a despedida dos bancos da catequese, como já tem acontecido em vários lugares, onde os meninos não viram nesse ato, tão
sublime e .profundo, mais que uma cerimônia exterior, uma obriga<J to imposta, cujos benefícios não lograram compreender, não pre!'isam e não amam.
Procuremos portanto formar-lhes esta estima, mostrando-lhes
s1·11 gra11d1• valor, sua necessidade para a vida da alma; sobretudo q11a11do se tem a grande desgraça de perder a Nosso Senhor,
1·,p11ls:111<lo-o do coração por algum p ecado mortal, então coner o
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mais ligeiro possível ao confessionário e acusar sinceramente sua
culpa, pedir humildemente perdão para restabelecer sua amizade
com Jesus, que deve morar sempre em sua alma. Quanto mais
tempo alguém se demora no pecado, tanto mais feio se torna, e
tanto mais fraco fica contra as paixões, .tanto mais nêle entra o
demônio e tanto mais negra e suja fica sua alma.
Tendo compreendido isso, não há criança que não se esforce para andar sempre em estado de graça, ou que não procure
logo readquirí-la depois de uma queda grave.
Levai as crianças por êste atalho e tereis em breve a form o ·
sa geração casta no esplêndido odor de sua juventude!
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A PRIMEIRA COMUNHÃO

.'

1. · "S inite parculos venire ad me" ( 433)

Conta-nos o santo evangelho que, estando J estts em caminho para Jerusalém, apresentaram-se-lhe algumas mães judias trazendo seus filhos para que o Mestre os abençoasse e impusesse
sôbre êles suas mãos divinas.
Os apóstolos tentaram afastá-las, alegando estar o Mestre·
muito cansado de suas longas viagens e contínuas pregações. Mal,
porém, ouviu Nosso Senhor a repulsa de seus discípulos, exclamou
a modo de repreensão: "Deixai que venham a• mim os pequeninos;
nüo lho impeçais, porque dêles é o reino dos céus." ( 434).
Palavras sublimes, tão belas na sua forma , quão profundas ·
no seu sentido! Aquele doce Jesus que se deleitapa em estar com
os filhos dos homens, ( 435), amou com extremos de predileção aos ·
pequeninos.
Esta passagem do santo evangelho nos patenteia quão grande é o amor de Jesus pelas criancinhas. Como outrora n a Galiléia,
está . Nosso Senhor todos os dias a chamar os pequeninos para o
seu regaço paternal. Mas quantos de seus discípulos, se não lho
proíbem, ao menos não se dignam levá-las à presença do seu divino
Amigo, à mesa eucarística'?
E a santa Igreja, pela voz dos soberanos pontífices, já tem
repetidas vezes insistido na comunhão precoce e frequente das
criancinhas, como passaremos a ver, comentando alguns itens do •
decreto "Quam singulari" de Pio X, o papa da Eucaristia.

2.

O decreto "Qu.am síngulari"

"Desde o seu princípio cuidou a Igreja católica de éhamar ·
a Cristo as criancinhas por meio da comunhão eucarística, dando-a
até aos meninos de leite, o que se fazia por ocasião do batismo,
como era prescrito nos rituais, até o século XIII''.
E, como as crianças eram tão pequeninas que não podiam
engulir a sagrada partícula, havendo, portanto, perigo de as deitar fora, introduziu-se o costume de administrar-lhes a Eucaristia
somente sob a espécie de vinho. O sacerdote imergia o dedo no
precioso sangue e deixava depois cair uma gotinha nos lábios da
criança.
"Nem só no batismo, continua o dec1'eto, mas muitas vc:1.c ~s
d epois eram alimentadas com o divino manjar. Em nrnitas Igr<'j:ts
Lucas -- 18, 17.
Lucas - 18, 17.
Prov. - 8, 35.
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J1rn1vc o costume de dar sempre a Eucaristia aos meninos imediata1rn·11k depois do dc-ro c noutras de lhes dar fragmentos após à
.conmnhão dos adultos. '
·
Mais tarde ês~e costume caíu e~ desuso na Igreja latina
e começaram os memnos a não participar da sagrada mesa sem terem algum uso da razão e algum conhecimento do augusto Sacra.mento.
. . A. nova . disciplina, já rec~~ida por , alguns sínodos particulares, fm sanc10nada pelo Conc1ho Ecumenico, quarto de Latrão
no ano de 1215." ( 436).
'
..
Marc?u . então_ a Igreja a idade da discreção para se receber
''. SS. Eucans~ia . .N~c! repro_vando em nada o antigo costume, abohu-o por. acha-lo mutd aos mocentinhos, incapazes de cometei' pe· ~ado º;:1 ~e perder a graça, evitando também possíveis abusos ou
1rreverencias ao adorável Sangue.
~o entanto'. dete~ina_: um número exato de anos para mar.
car ~ epo~a da d1screçao, nao era possível e nem mesmo 0 fez a
Igr~1a; p~is bem via que o alvorecer da razão é mais precoce ou
mais tard10 neste ou naquele indivíduo, conforme as circunstâncias
de lugar, de t empo, de meio etc.
. . , E'.m nossos dias as crianças, educadas com mais esmêro e
diligencia, se desen~olvem _muit.o mais ràpidamente que em tempos
passados. Ha ~am?em mmta_ diferença entre uma criança de meios
urbanos e outra la dos sertoes, entregue quase exclusivamente ao
desenvol"'.i~ento e~poi_itâne~ e natural.
vista disso a Igreja,
na sua s~brn prudencrn , deixou aos pais e ao pároco examinar se
o pequenmo pode ou não receber a primeira comunhão tenha êle
'
.embora seis, cinco ou quatro anos apenas.
Dada essa liberdade começou-se com o correr dos tempos
a .exagerar as dispo~ções, dos neo-comungantes, chegando alguns ·
~ protelar a comunhao r.te os doze e quatorze anos. E com isso,
~ clar_o, rareavam cada vez mais as crianças na mesa sagrada. Já
ia assim toman~o vulto o espírito jansênico, quando em 8 de agosto
de 1910, o g~?noso Papa Pio ..'?'- veio solucionar tudo com o inspirado decreto Quam smgulan , declarando formalmente a todo o
orbe ca~ólico os abusos_ do jansenismo e traçando normas sapientís·simas sobre a comunhao das crianças.
E' o que passaremos a vêr nas seguintes etapas.

Em

:3.

;1

(433 )
(4:34)
( 435)

( : .\
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Çhwnto à idade do neo-comungantc
Para a primeira comunhão marca o decreto a idade em que
nianc,·a começa a discenir. E, para tirar tôda a dúvida, assim

,{.j;\(l)

T<·xto aprovado na Pastoral Coletiva.
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se exprime: "A idade da discreção. . . i aquela <'Jll que ª' cría'll{ll
começa a raciocinar, isto é, pelos sete anos, quer antes quer 11wsmo depaís". Eis as normas traçadas no primeiro artigo do decreto. A ob1igação de comungar, portanto, não está posta para os
sete anos; pode ser antes, pode ser depois dos sete anos. Numa
explicação dêsse artigo, diz o Cardeal Genari, que tiveram de usar
os têrmos "pelos sete anos, quer antes quer mesmo depois'' porque,
sendo o decreto feito para todas as nações do mundo, devia amol-·
dar-se ao desenvolvimento intelectual dêste ou daquele povo, mais
ou menos civilizado.
"Hoje em dia, fala o eminente membro membro da Congregação dos Sacramentos, o uso da razão das crianças é assaz precoce, todos nisso concordam.
Crianças de três e quatro anos apenas, de cinco, quando muito, sabem discorrer bastante bem e distinguir suficientemente o·
pão eucai'ístico do pão ordinário ... "
A santa Sé é sempre bem clara, bem exata nas suas determinações. Assim ob1iga à lei da abstinência todos os que já completaram sete, ( C. 12b4), mas par<l. l primeira comunhao, aos que
começam a ter algum uso da razão. Não há portanto margem a
dúvidas; a questão é examinar se o neo-comungante chegou ou não
chegou à idade da discreção.

4.

( )
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_Daí, a culpai idade daqueles que, esquecendo êsse grave dev,c.~, nao observam à risca as leis tão insistentes dos soberanos Pont1h,e<'.~, pretendendo, ao que parece, ser mais prudentes e mais infahveis que o Papa.
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5.

Obrigação de comungar

~m _mais do que um artigo relembra o Santo Padre a estrita obngaçao .de. a criança receber a divina Eucaristia fogo que
começa a r<JJCiocmar.
:'Da ~istó.~ia da Igreja consta que muitos Sínodos e Decf etos ~p1scopais, Jª desde o século XII, admitiam à comunhão · os
rr.ienmos ·de sete anos. H á, além disto um testamento de suma autoridade, o de St. Tomás, que diz: "Quando os meninos comecarn
a ter ~lgum uso da rarziío, de modo que podem conceber alg~ma
devoçao do sacramento da Eucaristia, então pode-se dar a êles êste
sacramento". ( 437).

Instrução do neo-comungante

O decreto não só não exige um conhecimento perfeito da
doutrina cristã, mas até impugna os que exigem uma preparaçãn
muito esmerada e minuciosa. "O conhecimento da religião que se
exige na criança, para se preparar convenientemente para a primeira comunhão, consiste em ela saber, quanto o consintam as fôrças de sua inteligência, os mistérios necessários por necessidade e
meio, e que distinga o Pão sagrado do pão comum, de sorte que
se aproxime da Eucaristia com devoção própria de sua idade. Tais.
mistérios são: unidade e trindade de Deus; prêmio do bem e castigo do mal: incarnação, paixão, morte e resurreição de Cristo. "Sendo bastante que tenha dêles algum conhecimento, segundo a ca~
pacidade de sua inteligência, ainda que só o conheça de modo
confuso . .. " Foi para interceptar o influxo das más paixões que
o S. Padre Pio X promulgou essa lei tão sábia e tão divina. Leis
mais claras não as pode haver!
Eis como a Santa Madre Igreja facilita aos meninos a recepção da S. S. Eucaristia. E' que ela, como Mãe previdente, compreende a urgente necessidade de levar a Jesus as crianças anks
que o demônio se apodere delas pelo pecado.
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Ledesma explica isto ·assim: "Digo, e é opinião universal
que a tod~s- os q~e têm uso ~a razã_o, se deve dar a Eucaristia log;
que adqmnrem esse uso, e isto, ainda que o menino só confusamen~e c.o_nheça o que vai fazer". (438). Esta mesma passagem
~xplm1 Vaquez _do n:odo seguinte: ·'D esde que o menino · chega a
esse uso da razao, fica logo obrigado por direito divino de sorte
que n~;n, mesmo a Ig;efa o pode desobrigar". ( 439). '
E dev er do paroco, diz o § 5 do C. 854, ( 440), procurar
fazer com que os q1:1e c~e~aram ao uso da razão. . . sejam aliment~dos ~om _ess~ manpr d1vmo o mais cedo possível". Portanto não
ha mais d1fenr-lhes a primeira comunhão sem incorrer em culpa
gr~ve contra as leis da Igreja ou talvez até sem ser atingido pelo
~natema ,que. ela lança contra os que sentirem de outro modo: .
Se alguem disser que todos e cada um dos fiéis de Cristo, tendo
chegado aos a~10s da discreção, não são obrigados à comunhüo segundo o ~preceito da San!a M~dre Igref~, seja anatematizado. (441).
Tunos outras razoes ainda. Se e dever natural dos pais velar. pelo bem corporal dos filhos, com muito maior razão -d everão
cmdar do seu b em espiritual. Mens sana ín corpore sano.
Os pais, porque são pais, têm obrigação grave de providen~
ciar pelo_ seu futuro temporal e eterno, uma vez que Deus não
lhes confiou somente o corpo, mas também a alma do filho. Não,
('l.'37 )
( ·1.'3S)

cr:>n)

(-1·10)
(1 ·11)

Summa Theol6gica 3 part. q. 80 a 9, ad. 3.
ln. S. Thom. 3 part. q. 80 ·a 9, dub. 6.
fn . :3 p. , s Thom., disp. 214, e. 4, D.O 43.
r..P. B. 220 § 2.
(;ons. Trid. Sess. XXI. De co 111m1mi~n e C. 4.
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devem, portanto, olhar só para a saúde corporal 1· 1·d11l'ac..·ü,> ci('11tífica, mas antes de tudo para a saude da alma, para a formação
mo;ral e religiosa, pois que a alma é a parte principal do homem.
"O que aproveita ao homem, diz Jesus Cristo, ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? ( 442).
Segundo S. Gregório "não nutrir é matar"; ora o pai que
deixa perecer a alma do filho à míngua de alimento espiritual,
mata-a e nortanto é réu dêsse crime, pelo qual . será responsável
no tribunal da divina Justiça.
O mundo de hoje, é claro, materializado como está, orgu1hoso e presumido de sua grandeza, pensa bastar-se a si mesmo
.e exclama enfático pela bôca de alguns modernos escritores neo-w1;ãos: "Oração, piedade, confissão, comunhão? Obscurant ismo.
velharias, retrocesso! Não é disso que precisamos no século XX!
Estamos no período áureo da humanidade, estamos no século das
luzes, das ciências, das energias. Dai-nos homens de fôrça e de
caráter e levantaremos o nível moral da sociedade hodiernall"
"Dai-nos", dizem, e com muita razão, porque não acham
nem mesmo entre êles o homem da têmpera que exigem.
Idealizam uma alavanca de Arquimédes, mas falta-lhes o
fulcro, falta-lhes o ponto de apôio, sem o qual não conseguiu Ar·quimédes levantar a terra.
Não há dúvida! Queremos homens de caráter granítico, de
energia férrea, de reta intenção. Mas isso tudo são virtudes, e essa
retidão de consciência, essa honestidade irrepreensível, não havemos de encontrá-las nn crasso materialismo que êsses mesmos
"luminares" professam. Com ·uma lanterna em -cada mão nunca
acharia Diógenes, entre êles, em pleno meio dia, o homem que idealiza rn, 11orque êsse ideal só se encontra na exata observânci«. da
lei divina, no fiel cumprimento das virtudes, e não nas trevas do
materialismo, onde tateiam às cegas, pavoneando-se de suas "luzes" ...
Nãol O homem não se basta a si mesmo, porque é pó, é
cinza. "Sem mim, disse Jesus Ciisto, nada podeis fazer." ( 443).
E' no Santíssimo Sacramento que a alma desde pequenina,
deve buscar fôrças para dominar a natureza corrompida e inclinada para o mal. O Pão dos Anjos é o único alimento capaz de
dar e'lergia à vontade, luz à inteligência e brilho a tôclas as faculdades.
"Quem come a minha carne tem a vida, quem não a come
não tem a vida, ( 444) , disse o divino Mestre.
(442) Mateus - 16,26.
(443) Toão - 15,5 .
(444) Joãc -- 6,50 a 58.
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E assim é. A alma que desde o alvorecer da razão não .s e
nuhc desse Maná. celest~, desse , P
, ão dos fortes, morre por inanição, como a planta que a falta d agua seca ao calor do sol.
6.

Preconceitos
Não obstante às determinações da Santa Sé, há infelizmente )

q~ei~,, ou p_or orgulho ou por. ig~orância, ~e oponha ao preceito

ua C?munhao freque11te das cnancmhas. E que o jansenismo ainda na o desapareceu por completo, deixando em nosso meio não
p encas idéias errô~e~s ~ ês:e respeito. Mas não é para cau s::>.r csp~nto que o dei;riomo mve1oso mantenha a mais acesa porfia em
disputar com Cnsto ~s alma: remidas com o sangue divino.
.
, ~~~~e as mmtas razo~s em desabono. da comunhão precoce destcicai emos algumas mais comuns. Assim, ouvir-se- ão rnPsnw
e~tre famílias ~atólicas, desculpas como estas: "Ora, meu filhilho é

tao pequeno
cor~p":e,~nder

ain~.

Tem apenas cinco para seis anos. Impossível
coisa tão santa como o adorável sacramento da Eu-

cari stia .
.
C01~10 alhures . já vimos a idade do neo-com~mgante não cons!itue o~staculo, e nem tão pouco a idéia obscura do sacramento.

Que eles o f~çam com a devoção que permite a sua idade . ..
quanto o c~nsintam as fôrças de sua inteligência. . . quando começam a discorrer. . . embora confusamente . .. " São palavras testua1s do d~cn·' t;\ be~n claras, b em explícit<1s. Sôbre êste ponto,
portanto, nao ha mais que duvidar.
··
A u~a criança de quatro ou cinco anos, que já raciocina
um J?ouqum~o, p~de-se perfeitamente fazer compreender, quanto exige a lei : a diferença entre o pão materia l e o p ão eucarístico, sendo êste o,mesrno Jesus. Deus e Ho1nem que sofreu e morreu
po; anwr de nos; que o Pai do céu , Criador e dono de tôdas as
c~isas,

castiga com o inferno as más ações e recompensa com o
<Tn os boas: e a·inda que em um só Deus há trds pessoas o Pad-·e

o Filho e o Espírito Santo.
'
' '
Eis tudo! _Um pequenino que entende isso, embora de modo
confuso,_ está suficientemente preparado para receber a primeira
comunhao.

, l?c_noi: <lêlt~ saber isto, depois de sentir o deseje de comune 1111ustiça nao o satisfazer. E peca gravemente quem por
··11! :.':1 p~·(l t~~la ,º sacramento, expondo a criança a p erder a gn'-1,:a
da moccncia,. a falta de alimento espiritual. E contraria manifest:11~ u~1~lc as ~eis da I~reja e o desejo de N. Senhor que ·disse: "Dei.rm 111r a mim as criancinhas''. ( 445).
~ar,
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"Minha filha, tomar a primeira comunhão? Já tão cedo~ O
meu dever de pai não o permite. Faltam-lhe os requisitos de uma
neo-comunífiante: não tem ;uizo; é traquinas; não reflete no que
faz, não é piedosa. E quem seria o responsável pelo sacrilégio que
é bem capaz de cometer?"
,
.
Se tal fosse obstáculo, tenamos que proclamar ho1e mesmo
o triunfo de ;ansenismo. As más qualidades de v.ossa filhinha ~~o
mais uma imperiosa razão para apressar~lhe o dia da su~ ~mao
com Jesus, antes que o mal extenda as raizes no seu coraçaozrnho.
A divina eucaristfa, diz Leão XIII, é o divino antídoto de todos
os males."
E nesse S. S. Sacramento que as crianças hão de buscar fm\'ª
-e luz para corrigir defeitos e adquirir virtudes. Deixai-as . tomar
.diariamente a Jesus encarístico e vereis que o seu proccdnncnto
se tornará em breve excelente. A mudança será radical (' co111plda.
Se tendes amor sincero à vossa filhinha. não llw 11<·g1wi~; n
A

G 854 § 5 G 8.54 § ,'3.

C.P.B. 220 § 1.
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din·ilo (' a necessidade de se unir quanto antes ao seu divino Ami-·

"Mas, poderia' ob;etar alguém, o Novo Cád·igo parece ser
um pouco mais exigente que o de~reto de Pio X, por exer:iplo veja-se o e. 854 § 5:" E' dever do paroco velar, mesmo_mediante w~i
exame. se achar oportuno, pm que os pequenos nao se aproximem da sagrada comunhão, antes de terem chegado ao uso da
razão, ou sem as disposições suficientes." ( 446).
Em primeiro lugar o Novo Código de maneira alguma restringe o decreto "Quam singular~',, apenas confir~a ~u~s normas.
Não exige o completo uso da razao, nem o;i~ras d1sposiçoes ,que as
supraditas. E quanto ao exame, sua matena se estende somente
aos mistérios "necessitate medii".
.
Aliás o mesmo Canon declara explicitamente no § 3: "Fora
do perigo de morte exige-se com razão um_ conhe.cimento mai~ co~
pleto da doutrina cristã e uma preparaçao mais apurada, isto e,
tal que êles percebam segundo sua capacidade (pro suo ?aptu) os
mistérios necessários de necessidade e meio e se aproximem da
santa comunhão com a devoção própria de sua idade (pro suae aetatis modulo". ( 447).
E feito isto que sejam quanto antes ( quam primum - § ~)
alimentados com esse manjar divino. Uma simples comparaçao
mostrará que o Novo Código, se exprime quase com as mesmas palavras elo decreto "Quam singulari'', portanto não o restringe, confirma-o!

(446)
( 447)

<: .\
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go, de se alimentar desse Maná celeste, o Pão dos anjos.
Sacrilégio? Não pretendais ser mais prudentes e mais sábios
do <[ ue a Santa Igreja, infalível nas suas decisões. E, sobretudo,
11ao co11trane.1s o ardente desejo de .Nosso benhor que vos suphca;
"'/Jeb:ai vir a ,r;iim os pequeninos e não lho proibais; deles é '({
reino de Deus. ( 448).
_\
Nunca ouvistes a emocionante história da pequena Imelda
Lambertini? Protelaram-lhe tanto a primeira comunhão que um
dia, ardendo ela em desejos de comungar, Jesus sequioso daquele
coraçãozinho, não se conteve mais e fugindo das mãos do sacerdote, foi pousar nos lábios da feliz menina, que poucas horas depois
morreu arrebatada num êxtase de amor.
Pois sabei, com um tal amor e veemente desejo anceia Jesus
pelo coração de vossa filhinha. Levai-a quanto an,es à mesa tucarística, antes que o espírito maligno venha empanar o brilho dessa
flôr, talvez ainda no candôr da inocência batismal.

"A divina Eucaristia, no dizer dos Santos Padres, é remédio
e antídoto. De remédio e de contraveneno precisam os doentes e
os envenenados pelo gérmem do pecado. Ora, meu fuho educado
com esmêro desde os ;oelhos de sua mãe, já é bonzinho, dócil, piedoso.
Qual, pois, o motivo de se apressar tanto a primeira comunhão? Deixemo-la para mais tarde. Quanto melhor entender o
que faz, tanto maior o proveito que há C1e t,ra "
·
O vosso filho é bom, inocente, puro? Que felicidade! Oxalá
soubessem tôdas as mães guardar intato o prec10so tesouro q ae
Deus lhes concedeu.
O C. P. B. exorta os pais e tntorPs sôbre a grave obrigacã.o de
completar a formação religiosa dos filhos depois da primeira comunhão, sob pena de diferir a absolvição aos que a negligenciam·
e até de negá-la aos contumazes. ( 449).
O mesmo Concílio recomench_ admitir à comunhão solene
também os que a fizeram em particular. ( 450).
Não poucos Sacerdotes preferem fazer solene logo a primeira Comunhão, atentas as circunstâncias especiais de cada. Paróqui~.
( :ad:1 Púroco resolverá in loco êste casos, atendendo mais ao espirilo da Igreja do que as palavras mesmas de suas leis .
(·HI))
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Em diversas dioceses adotam-se como praxe fazer logo solene a primeira comunhão, insistindo bastante no preparo das crianças, isto devido a dificuldade de catequistas e a falta de cursos
de perseverança, máxime nas igrejas do interior.
Examinemos, porém, um pouquinho a lógica de vosso argumento. A virtude de vosso filhinho seria motivo para retardar-lhe
. a primeira comunhão? De modo algum! Quem possue uma pérola
resguarda-a dos ladrões. E se soubesseis com que olhos de cobiça
espreita o demônio essa joia. . . se soubesseis que amanhã ou dep ois é bem possível p erderdes êsse tesouro . . . se vísseis como a
serpente infernal tenta roubar-lhe o candor ela inocência, ah! não
perderíeis mais um momento, iríeis logo esconder essa pedra preciosa no Coração de Jesus eucarístico.
.
Ah! se não quereis ver essa florinha desfolhada pelo granizo
das tencações, não digais que ela não precisa da Eucaristia, q grande preservativo de todos os males. Levai-a quanto antes à mesa
sagrada para que o divino Jardineiro guarde êsse lírio para sempre
no frescor de sua candura. Levai-a a Jesus antes que Satanás
bafeje com seu hálito impuro seu inocente coração.
O vosso filho iá é bom, mas há de ser ótimo! Esquecei-vos
do "para mais tarde".
Ai do seu futuro temporal e eterno, se os seus primeiros passos não foram enveredados pela senda do bem. . Assim como a
plantinha nascida em terreno arido vive raquítica e enfezada à falta
de húmus que a terra sáfara não lhe dá, assim a alma que não
recebe o manjar divino jamais poderá viver, jamais fará desabotoar
urna flôr sequer de virtude, murcha e seca antes de chegar a pri~
mavera ...

Mas como deixar as crianças comungarem com uma prepa... '
ração incipiente se "feita a prinieira comunhão elas dão o último
adeus ao catecismo" . ..
.
Não é desculpa! O pároco pode mandar, exigir, ob1'ig01· ...
.E m último caso dirigir-se aos pais e convencê-los ...
"Mas se a criança não quer vir mais?" - Mau sinal! S<~
ela foge é porque não há na catequese n em atrativo, nem gôsto,

nem interêsse! . ..
De quem é a culpa?. . . . . . . . .
O decreto Q. S. fala assim: "Para a confissão e a l.a comunhão não é necessário um conhecimento ple1w e perfeito da doutrina cristã. O menino irá depois gradualmente aprendendo todo
,o catecismo, segundo sua inteligência."

7.

CATEQUISTA

IDEAL

Razões imperiosas

Senão · vos parecem bastante convincentes as consideraçÇ)_t;(~.
que acabamos de fazer, aqui vão outras que atestam bem clam
a urgente necessidade da comunhão precoce .

a)

As exigências da idade juvenil

Logo que desperta o uso da razão o menino começa a ser
senhor dos próprios atos e com isso já é capaz de malícia e .de·
pecado. Urge evitá-lo, unindo-o quanto antes a. Deus .. _Necessita,
portanto, do maior preservativo dos males morais, a divma Eucaristia.
"O desejo insaciável de prazeres,, nota o Papa Leã.o X:III, P?ssui hoje todos os homens; êles, ~ão presas ,d~sde os I?nme1ros dia_s
de sua juventude de urna especie de contag10 doentio. Mas a dt-;
vina

Eucaristia fornece um excelente remedia p..1ra !Js.,e norrnA!l

mal."
Foi secundando estas palavras, que Pio X traçou as normas
para a comunhão das criancinhas.
_
O homem desde o nascimento traz no coraçao o germem do·
mal, consequência do primeiro pecado. E, para obstar_ ao seu desenvolvimento haveria meio mais profícuo do que o Pao dos For'
tes, que taz crescer
na alma as s,,ntas mspos1çJe., a1' deita d as pelo batismo?
Faltando essa seiva divina, as boas disposições são logo abafadas pelas ervas daninhas da concupiscência.
Sempre é melhor prevenir o mal que ter de estirpá-lo depois de adquirido.

b)

A juventude é a esperança da Igreja

As crianças são como que uma reserva, da qual de?ende em
grande parte o futuro da religião. Nessas tenras plantinhas tei:n
0 S. Padre grande esperança e, qual outro jardineiro, providencia
para que elas recebam desde lo~o. o alimen~o reconfortante da Eucaristia, e assim cresçam na pratica das virtudes, para se forma~
rem católicos sinceros, convictos e praticantes.
Antes que o espírito maligno joeire de ~izânia suas alm~
nhas ino-centes, vem Jesus regá-las com seu prec10so Sangue e alimentá-las com sua Carne adorável.
E' mais que evidente! . A comu;ihão feit~ cedi~ho traz co_:isi"o a tidehdade a ela. Mais tarde, esses memnos, Jª moços, nao
p<~dl·rüo passar sem êsse manjar divino que tão bem lhes sabe. E
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.assim teremos uma juventude heróica, disposta a tudo em pról da
religião. E êsse exército de católicos convictos formará uma soçiedade ideal de homens de rija têmpera, de caráter e cumpridores exatos dos deveres.
Graças a Deus êsse exército de valorosos soldados de Cristo já vai alargando suas fileiras. Ao promulgar o decreto profotizm:
Pio X: "Haverá santos entre os meninos".
E de fatol Vemos que êsse auspicioso vaticínio se realiza
ao pé da letra. Já conhecemos diversas alminhas de escól, dêsses
peqJ..leninos que a eucaristia santificou.
Cuido de Fontgalland, o simpático francezinho que se santificou no centro de Paris, é uma dessas florinhas eucarísticas.
A missão dêsse 1ovem angélico", como o chama Pio XI,
foi justamente mostrar quanto pode a divina Eucaristia no coração dos meninos.
E Cuido já tem tido dignos imitadores, como Bíppo Michelini, como êle conservado na sepultura, José Manta, Vasco Foche~
sato, Alfredo Bruno e muitos outros.
Os santos pequenino~ se
multiplicam e, graças a Deus, já existe um bom número dessas alminhas eucarísticas, frutos opimos da comunhão precóce e frequente. E êsse exército sempre crescente de crianças sanhnhas
forma uma falange gloriosa na Igreja Católica.

8.

()

A palavra' de ordem

Tudo o que acabamos de ouvir são razões imperiosas, contra as quais porém, poderia ainda recalcitrar um espírito pouco
exclarec1do. Mas, perante a ordem expressa e formal da santa Igreja, perante o anátema que ela lança contra os que agirem de modo
adverso às suas leis, não haverá católico que, em desabono de suas
convicções, tente resistir mais aos preceitos canônicos.
Repetidas vezes se tem feito ouvir insistente a voz da Igreja
a respeito da comunhão das criancinhas. Como acima dissemos,
o decreto "Quarn singulari" obriga em consciência os pais a prepararem seus filhos para a sagrada comunhão, logo que vêm despertar nêles o uso da razão, logo que êles começ·am a discorrer, embora de modo confuso ...

"A obrigação do preceito da comunhiio, que diz respeito <W
menino, recai principalmente sôbre aquêles que o tclm <l sc11 cuídudo, isto é, os pais, o confessor, os mestres e o pároco." ( 451).
E a respeito da comunhão frequ.ente fala assim o artigo VI
do decreto: "Os que têm crianças a seu cuidado d1·v1'111 csl'orc::w
se para que depois da sua primeira com1111!1ilo, da.-; S<' l'lwg1H·111

e. 860.
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11111il:1s V<'í'.<'s à mesa sagrada e, se possível fôr, diàriamente, como
o dc~scjam Jestts Cristo e a Igreja, e que o façam com a devoção
própria de sua idade."
E para facilitar ainda mais o preceito prescreve o Novo
Código:

"Em perigo de morte, para que se possa e deva dar a Eu-1
caristia às crianças, b(JISfa que saibam distinauir o corpo de Cristo
do alimento comum e adorá-lo com reverên/1i." ( 452).
E, confirmando o decreto de Latrão, diz o Concilio Tridentino: "'Se alguém disser que todos e cada um dos fieis de Cristo,

de um e outro sexo, tendo chegado aos anos da discreção, não são
obrigados .à comunhão segundo o preceito da Santa Madre Igreja
seja anatematizado." ( 453).
'
.
Não se trata portanto, de um mero privilégio concedido às
cnanças, mas de uma ordem formal, que exige sua observância
sob pena de pecado. E prevaricam contra as leis da Igreja os que
ousam pôr obstáculos à realização de seus decretos.
Sejamos, pois, dóceis às suas leis infalíveis e levemos nossos
filhin~os, l<~~o ª? despertar da co~sciência, ao seu . divino Amigo.
Afasta-las dEle e uma crueldade, e roubar-lhes um direito e é um
pecado que. nos toma responsáveis perante Deus.
. Lev~mo-los a Jesus eucarístico, que assim o exige a Igreja,
~ss1m o exigem as necessidades da criança e assim o exige o deseJº de Jesus.
Como outrora as mães judias, levai, mães, os vossos filhinhos para Jesus os abençoar e alimentar com seu precioso Sangue.
Se assim fizerdes vereis desabrochar em vossa família· as
"flôres· eucarísticas" ou os "0antos pequeninos", de que falava S. Pio
X, quando dizia: "Haverá santos entre os meninos".

9.

O dia mais belo

E' o dia mais belo da vida e o que fica mais profundamente
gravadAo no co:aç~o. E' um passo decisivo Ana vida do homem, porque desses primeiros momentos em que ele começa a ser senhor
dos próprios atos, dependem em grande parte o seu futuro tempO-'
ral. e eterno. A~ primeiras impressões da infância são as que mais
nitidamente se fixam na alma. Nada demais se fará portanto envidando todos os esforços para fazer do dia da primeira comunhão
o mais impressionante e de mais doces e consoladoras lembranças
para toda a vida.
t\. primeira comunhão feita cedinho, ao despertar da razão
(·1:í2)
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debaixo dessa atmosfera de piedade, deixa na alma das crianças·
tão suaves disposições, que jamais se apagarão de sua lembra111.,~a.
Esses momentos inefáveis, em que a alma se une numa subli111c
aliança com Deus, hão de perdurar a vida inteira. E à sua recordação saberá o homero, em roais que um caso, enveredar pelas sendas
do bem.
E' de crença que Deus Nosso Senhor não deixa insatisfeito
um pedido formulado no dia feliz de seu primeiro encontro com
a alma do neo-comungante. E quantíssimas almas não se salvaram
por um dêsses pedidos! Não obstante quão poucos são os que mostram conhecer o valor decisivo da primeira comunhão oportunamente bem feita. Na maior parte de nossas par6quias, em que os,
pequenos se preparam por turmas, costuma-se fazer logo solenemente a primeira comunhão, obrigando assim a esperar por iiquêie
dia marcado muitos meninos que precisam urgentemente de ]esus.
Mais louvável, porém, e mui conforme o expresso desejo
do S. Padre, é deixar que a criança se aproxime da santa mesa sem
esperar pelo dia fixado para a comunhão solene.
Quando a criancinha começa a raciocinar e conhece os mistérios necessários, por necessidade e meio, precisa unir-se ao seu
divino Amigo Eucarístico.
Assim, recebe por primeiro a Jesus quem por primeiro dÊle
necessita, quem por primeiro O conhece, quem por primeiro O deseja. Portanto a primeira comunhão privada pode ser feita em qualquer tempo, em qualquer dia, mesmo sem festas e aparatos exteriores. Depois
( 454). sim, a primeira comunhão solene deve ser feita em
comum, na Igreja paroquial ( 455), com a maior pompa e brilho
possíveis, ( 456), preparando as crianças por um pequeno retiro
espiritual, belíssimo costume que tantos frutos traz aos fervorosos
neo-comungantes. ( 457).
.. · Não se aprova portanto o proceder daqueles que, aludindo
talta de tempo e demasiado· trabalho, omitem, senão por completo,
ao menos em parte, as cerimônias litúrgicas.
Nem se diga que por serem exterioridades ou coisas secundárias são de somenos importância. Elas têm a sua razão de ser,
quer para solenizar o ato em si tão sublime, quer para edificar o
povo e gravar para sempre na memória tlas crianças o dia mais
sua vida.Bonaparte, depois de uma existência cheia de
belo deNapoleão
(454)
(455)
(456)
(45í)

c.P.B. 220 § 3.o.
C.P.B. 220 § 4.o.
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acabamos de expôr, aqui vai um extrato sôl>rc a lilmgia ela primeira comunhão.

10.

Liturgia da primeira comunhão sdene

Devidamente preparados entram os neo-comungantes cantando na igreja e traz~ndo nas mãos uma vela acesa. Ocul?am a
nave central e aí, de pe, fazem perante o sacerdote a renovaçao das
promessas do batismo.
O sacerdote, segundo marca a liturgia, deve estar revestido de alva, estola e capa de asperges.
Recitam todos juntos! Creio em Deus Padre ...
Então o sacerdote faz as seguintes perguntas, a que todos
respondem em voz alta. ( 459).
S. - C1'edes firmente todas as verdades contidas neste símbolo dos Apóstolos?
M. - Cremos!
S. - Credes em geral tudo o que Deus rev(:)lou e nos ensina ·
pela Santa Igreja Católica?
M. - Cremos!
S. - Credes em particular que Nosso Senhor Jesús Cristo
está presente no S. S. Sacramento do altar, tão real e perfeitamente como está no céu?
M. - Cremos!
S. - - Renunciais a Satanás, a tôdas as suas obras e tôdas
as suas pompas?
M. - Renunciamos!
S. - Prometeis guardar os mandamentos de Deus e os pre.,.
ceitas da Santa Igreja?
M. - Prometemos!
S. -- Prometeis viver e morrer na santa fé católica?
M. - Prometemos!
Feito isto, as crianças entregam as velas acesas, ao sacerdote que as apaga e entrega ao ajudante.
Uma vez tôdas as crianças no seu respetivo lugar, o sacerdote faz uma breve exortação ou sermãozinho aos neo-comungantes. Segue-se a isto a missa da primeira comunhão.
Tanto a preparação para a comunhão como a ação de graças
são feitas em comum. Cfr. "Adoremos" pg. 105.
Na tarde do dia da primeira comunhão os meninos tornam
a reunir-se na igreja para se consagrarem ao S. S. Coração de ) csüs
e ao Imaculado Coração de Maria.
(459)

C . P . B . 222, § l.o.
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Tendo o sacerdote feito uma breve alocução adatada ao
ato, os meninos juntos com as velas acesas:
"Meu amabilíssimo Jesus, para vos mostrar a minha gratidão e oferecer-vos alguma satisfação por minhas culpas, eu vos
dou o meu coração e me consagro inteiramente a vós e proponho,
ajudado por vossa divina graça, nunca mais pecar. Amem".
"ó Senhora minha, 6 minha Mãe, eu me ofereço todo a vós
e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser.
E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me
e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém".
Depois o sacerdote abençoará os meninos, recitando o seguinte:

Benedictio puerorum et puellarum
(Ex Libro P. Maurel "Le Crétierr Éclairé'', Romae
aprobato)
V.
R.
V.
R.
V.
R.

-

-

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum et terram.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus

Quaesumus omnipotens Deus, pueris istis pro quibus deprecamur tuam clementiam, bene t dicere dignare, ut per virtutem Sancti Spiritus corda eorum corróbora, vitam sanctífica, castimonia decóra, ut sensus in banis opéribus munitos infórma, próspera tribue,
pacem concede, salutem confei,. caritatem 'largire, et ah omnibus
diabólicis at.que. humanis ~sídiis tu~ wotectione et virtute semper
defende et m finem reqmem paradlSl eos produc. Per Dominum
nostrum J. e ....
Oremus
Domine Jésu Christe, qui párvulos tibi oblátos et ad te veniontcs ad te complectebaris (hic ponat manus super cápita pueror~1m) ?1anusque s.uper illos impone~s benedicebas atque dicebas:
s{mtc parvulos vemre ad me, et nohte prohibere eos, talium est
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enim regnum caelorum, et angeli eorum semper vident faciem Patris mei; réspice quaesumus , ad puerorurn ( vel puelarum) innocentiam et ad suorum parentum devotionem et clementer eos hódie
. per ministerium meum bene
chcere, ut in tua gratia et misericordi;i
semper proficiant, te sapiant, te timeant et mandata tua et parentum custodiant, et ad finem optatum feliciter perveniant.
Per te Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis
in saecula saeculorum. R. - Amen.
Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filli et Spiritus Sancti
descendat super vos atque dírigat vos et custódiat, et maneat semper
vobiscum. R. - Amen.

+

(Aspergatur aqua benedicta)
Segue-se a ladaín1ia de Nossa Senhora e a Mnção do SS.
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ORGANIZAÇÃO INTEGRAL
CATECISMO

DO

"Que o ensino do catecismo seja organizado . ..
em forma de verdadeira escola com m étodo próprio
ao seu altíssimo fim" - Pio XI.

Tôda a obra que não se firma em sistemática organização,.
está condenada à morte prematura. Terá breve duração e cairá
.aos pedaços, como um edifício sem base. O divino catequista recomendou não construir sôbre areia.
Jamais obterá resultados seguros e estáveis quem não alicerçar seus trabalhos. Racionalizar a ação hoje é tudo: estatuir, organizar, agir!
Todos os recursos modernos de que dispomos de nada valem, .a menos que se ordenem e coordenem pela escala dos valores
em perfeita jerarquia. Cada meio a seu tempo, cada soldado em
seu posto, cada dirigente em seu determinado sector; mas todos a
um comando, a uma orientação. Andar sempre de bússola na mão.
Os filhos das trevas nos têm dado terríveis lições de ordem
técnica em suas organizações. Quem quer vencer se organiza. O
cáos dissolve, desagrega, mata.
Tentaremos · apresentar algumas sugestões para uma boa organização da catequese, a qual nos garanta, além de outras grandes vantagens:
1)
2)
3)

4)
5)

Seguras diretrizes a todos os catequistas
Novos horizontes de luz para os seus olhos
Apôio às suas iniciativas particulares
Ajuda ao seu espinhoso apostolado
Controle perfeito à ação catequética.

Foi convencido disto que o Santo Padre Pio XI mandou se
f111ldasse em tôdas as paróquias as Congregações da Doutrina Cristã, a qual é dentre todas a principal ( 460) e destinada a acolher
em suas fileiras a todos os católicos idôneos, máxime os professores. ( 461).
(400)
( 401)

Canon 711, § 2.
Canon 1333; C.P.B. 420.
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ORGANIZAÇÃO NACIONAL

Seja permitido dizer sinceramente: enquanto não tivermos
um órgão de âmbito nacional, que centralise integralmente a organização da catequese, um órgão firme, consistente, poderoso, imperecível, que receba o apôio de todos, para servir e orientar a todos
e a cada um em particular, seremos sempre fôrças isoladas, incapazes de enfrentar com segurança e coragem as múltiplas dificuldades espirituais e materiais do problema catequético.
Muito se fala em unificar os sistemas, em conjugar os esforços, em centralizar as melhores energias, em sistematizar os melhores métodos, em racionalizar os melhores trabalhos. Nada disso
é praticável sem a orientação e a ajuda, sempre pronta, de um grande Centro Catequético, abundantemente aparelhado de todo o material didático, desde o mais pequeno santinho impresso em suas
próprias oficinas, até o mais completo estoque de films e máquinas
de projeção. ·
Sómente um órgão dessa natureza e de envergadura nacional, poderia acabar de vez com a tremenda exploração do material sacro, em preços inacessíveis, marcados por mãos extranhas,
interessadas unicamente no comércio, em detrimento, muitas vezes,
do sentido religioso da verdadeira liturgia cristã.
A dispersão de energias, •ª dispersão · de idéias, a dispersão
de dinheiro , eis o mal de nossa catequese. Um Centro Nacional,
dirigido por competentes pedagogistas, que não f?ltam no Brasil,
daria mão forte aos pequenos centros, daria orientação segura, daria amparo, daria até o socôrro em quaisquer circunstâncias preForçoso é confessar que a multiplicidade de inovações exclusivistas, muitas em flagrante desacôrdo com o caráter do ensino religioso, causam transtômo às pequenas organizações e ·desorientam os mais bem intencionados catequistas.
Que bom seria tivessemas uma espécie de Casa-Mãe, que
pudesse prover a catequese do sertão e das praias, do sítio e da
cidade, de um alimento apropriado para os seus catequizandos,
um material didático feito de acôrdo com a nossa índole, adaptado aos nossos costumes. Desapareceriam de pronto as dificuldades dessas côisas exóticas, ininteligíveis, de países distantes, de povos e costumes extranhos. São assim grande parte dos quadros, ·
estampas e desenhos simplesmente copiados de uma literatura traduzida sem adaptação para as nossas crianças.
Não poucas iniciativas paroquiais têm sofrido as conseq11ências desse desamparo, morrendo antes mesmo de vh coroados de
êxito seus belos propósitos. E ninguém deverá cs<'a11clali'l.ar-s<' d1·s-
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.~t!S insucessos, sobrecarregados como estamo
6
. . ' .
d.a roça. Manter uma cate uese o
. d s n s pobres v1ganos
de catequi~tas, prover matedalment:g:~1z~i:' suste~tar um ,cu:so '
ocu1)ana todas as horas d. o c ... d
so isto
ma e a1mas ersos
E se nucleos,
t b lh
par6quias fosse este unicamente. . .
..
o ra a. o rws
Não nos parece a nós peq
.
·
em sugerir a creação de
uednosôca:eqmstas idealizar demais
um gran e rgao A '
.
d
de esperanças, seja lícito sonhar com essa C~sa do n~\ qu~ tv1vemos
e, bela, independente de posse de sua f .
a eqms a, granpos, de suas ctiche1ia~; aparelhada d s. o wmas,_ ~e. suas linotiquistas; provida de perfeito serviço de ;ad~;dif se.:i1manos de catetres, com seus corais, com seus gabinetes de g usao, - com seus mesticos sacros; com
ravaçaoetc
para os cân, suas bem organizada s f'l
1 motecas
'
·
T od os nos correriamos pa l'
parado com eficiência e cario~: :li~~~~~u:~ des~el alimento .Pi:..eao sabor nacional.
'
sencia mente cnstao

. Claro está que essa Institu'çt ·
'lhe a sua manutenção sete fôlego; ~~ e;~=~~~ m1 Moes de cru~ei~os,
para tanta gente que somos? Um fA
·
as o que e isto
congrassamento uma m · h · d
es orço, uma boa vontade, um
criffcio inicial de cada ~~róªqui~ t~~~: .Pªra u[°. dó sentido, um samenos pelo lado material.
'
na reso vi o o problema, ao
Muitíssimos sacerdotes sem dúvida al
.
que dos clarins para sem 'erda d
guma, aguardam o tode ~oa vontad~, reunÍr as h~stes dae ~empo, conclamar os h~mens
realização desse órgão Ce nt ra1 d e Catequese
. C.' para tomar poss1vel a
·
Sendo o problema do
t ·
primeira de todas as obras dec~~~~m~t;,~mo a~e~era o Papa, a
nerais dar os primeiros passos e arti 1 i~a, ca ena aos seus gesiáticos o movimento nacio al
,
cu ar_ JUnto aos poderes eclen pro renovaçao catequética.
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ORGANIZAÇÃO DIOCESANA
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1.

A Congregação da Doutrina Cristã

2.

Gráfico explicativo da C. D. C.

3.

Estatutos do Conselho Central Diocesano
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4.

Das Congregações paroquiais

'

;5.
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1·sp1-cial11w11ll', para o 1·11g1us:1111c11lo <lireh~ de suas fileiras e a in-

lrnsificação do seu rcspdivo ideal em particular.

1.

Congregação da doutrina cristã

A Congregação da Doutrina Cristã é uma obra universal "é
a organização oficiail da Igreja de Deus, .para as pessô~s, religiosas e leigas, de ambos os sexos, que q_u~~erem se dedicar, co~,?
auxiliares do sacerdote, ao ensino da rehgiao, em nome .da Ig~~1ª. ·
"Obedece a uma ordem expressa que Jesus Cnsto dirigm
aos sen .~ J. .onoto10 c · "Trlc. rw·•rw\ o tfi(/os ns criaturas" ( 462 ) . C?,b edece à ordem expressa do Santo Padr~ Pio X, ,9-ue mandou : em
cada paróquia ela se constitua canonicamente. ( 463).
Essa ordem se reafirma no Direito Canônico, que lhe dá
imedülta nizregacão à Arquiconfraria da C. D. C. d~ R.oma ( 464)
participando seus membros dos benefícios e ind~lgenci~~ da m~s
ma. Finalmente Pio XI, o grande Papa da Açao Catohca, r~cl~
mando 0 catecismo organizado e eficatZ~ declaro1;1 ~er esta a p~ei
r" ,-lp tôn <> .~ '" ' 0hr,,~ (1,, A. C . e a m<l'~ n ecess:urn de llossos dias.
( 465) , insistindo mais uma vez na fundação da C . D. C. em todas
as paróquias. ( 4(36).
.
_
No decreto Provido Sane Pio XI aponta mmtas razoes que
deixam b em clara a necessidade urgente da organização da cate~e~ .

,

..

Tal p erspectiva, porém, não .~eixará de pôr em guar~a ~
não poucos vigários, com os nervos ia abalados por um sem n~me
ro de compromissos, que lhes tomam quase a~ 24 ~oras do ,dia.
\fas não será tão difícil assim: se a M1en,t~çao e a forca e
amparo vier de cima, como um ~nfluxo henef1co, portador de
0
um estímulo cheio de alento e de vida.
Para mais facilmente levar a efeito a ordem do Santo Padre,
sem contudo criar novas complicações, vejamos umas breves notas
a respeito da C . D . C. em relação às demais associações.
"As relações entre a C. D . C . e as demais Organ~~açõe~ da
Igre ja d evem necessária e logicamente ser as de um aux1ho e mterêsse mútuo e vital, pois:
.
a) Auxiliando a C. D . C . na difusão das Verdades. Eternas,
colaboram as Oraanizações Religiosas, fanto para o crescimento e
desenvolviment~ da vida religiosa na sociedade em geral, corno,
0
( 462)
(463 )

Marcos 15, 16.
Enc. Acerbo nimis, 14 de Abril de 1905.

( 464)

Canon 711 § 2.

(465)
(466)

O\Ita de Pio XI ao Patriarca d e Lisboa, lO tlc Nm< n1l>n > d· · I~): \ :\.
D ccL Prom ocido Sane. S . CC ., 12 de Jn1wiro d(' l\l3S.

li ) l'ropagando os ideais das Organizações Relig·iosas, antes
dt> tudo a Ação Cat6lica, colaboram os catequistas da C. D. C. direta e eficazmente no desenvolvimento real e ativo da vida religiosa, apenas iniciadas pela catequese.
A organização da C. D . C. está sob a direção direta , absoluta
'' incondicional das supremas autoridades da Igreja. Não obstantante manterá sempre estreitas relações com as demais, mantendo
smnpre o espírito de solidariedade, que há de se manifestar p elo
auxílio mútuo, pelo bom entendimento, pela harmo~ia de ideais, de
manei.ra que tôdas se completem, nos seus respectivos sectores, sem
jamais causar estôrvos umas às outras.

3.

Do Conselho Central Diocesano

Art. l.o - As Congregações da Doutrina Cristã, que se fundarem nas paróquias de nossas dioceses, serão subordinadas tôdas à
direç~o e govêrno de um Conselho, para isso creado nas Sédes Epicopais.
Art. 2.o - O Conselho Central tem por fim principal difundir, por todos os meios ao seu alcance, o ensino da Doutrina Cristã,
nas matrizes, nas igrejas e capelas dos povoados e arraiais, nas casas
de família, nas escolas, colégios e institutos católicos.
Art. 3.o - O Conselho Central no desdobramento de sua missão envidará todos os esforços, para fundar um curso superior de reli. gião na cidade episcopal e em outras cidades da diocese, em que fôr
possível.
'
Art. 4.o - O Conselho Central constará de um Presidente, que
será sempre o bispo diocesano, de um Vice-Presidente, quatro Párocos e de quatro Sacerdotes não Párocos, do clero secular; de dois do
clero regular; e de dois seculares conspícuos pela ciência e pela piedade, que se queiram dedicar a êsse piedoso apostolado .
Art. 5.o - O Conseiho Central escolherá entre seus membros
um Tesoureiro, um Secretário e dois Inspetores.
'
Art. 6.o - O Presidente de três em três anos renovará o peS..
soal de que se compõe o Conselho Central.
'
Art. 7.o - O Conselho Central poderá funcionar em suas reuniiies com oito membros, afora o Presidente e o Vice-Presidente· e se
n~1111ir:'i regularmente na primeira quinta-feira de cada rnê~. '
.
Art. 8.o -

Quando, por falta de clero, o Conselho Central ·não

·.~
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Ao Secretário compete:

1) Redigir as atas das sessões do Conselho Central.
2) Ter um catálogo de tôdas as paróquias da diocese, assin.alando aquelas em que está instituída ª.Congregação da D out?na Cnstã, e mencionando os Centros que existem em cada paroqma, com O'
pessoal de que consta.
3) Ter um livro em que se registrem todos os diplomas das·
pessôas que fazem parte das Congregações paroquiais.
4) Ter o registro dos nomes e moradias dos membros do Coaseil)Q Central.
1
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1) Terá em boa ordem a administração da caixa e as contas.
2) Fará os pagamentos autorisados pelo Bispo diocesano.
3) Receberá e registrará num livro as taxas ou anuidades, que
forem pagas por tôdas as pessoas pertencentes à Congregação da Doutrina Cristã.
4) Terá um livro de receita e despeza.
5) Prestará suas contas uma vez por ano.
6) Apresentará mensalmente na sessão do Conselho Central
um balancete do estado da caixa.
7) Terá um inventário exato de todos os objetos pertencentes
ao Conselho Central.

Art. 9.o --,,- Ao Vice-Presidente compete:

Art. 10.o -

l

Art. 11.o -- () Tesoureiro:

se puder formar com o número de Sacerdotes acima indicados, o Presidente providenciará como melpor entender e aconselhará o interêsse
da obra do catecismo.

1 ) Presidir a tôdas as sessões do Conselho Central, na falta
do Bispo diocesano.
2) Dirlgir, sob a imediata dependência do Bispo diocesano,
todos os negócios concernentes ao govêrno e bom andamento das Congregações paroquiais.
3) Assinar e enviar aos Párocos todos os diplomas que forem
necessários para os Catequistas, Zeladores e Zeladoras e mais pessôas,
que forem indicadas pel~s Párocos, para se ins?r~verem. 1:1ª <?ongregação da Doutrina Crista, e gozarem dos benefic10s espmtuais a ela
concedidos pelos Sumos Pontífices.
4) Manter frequente correspondência com os Párocos a respeito do andamento e progresso da Congressão da Doutrina Cristã
e dos Centros paroquiais, afim de animá-los e estimulá-los no cumprimento de sua missão.
5) Esforçar-se com zêlo apostólico para difundir em tôda1 a
diocese o maior número possível de Centros de catecismo.
6) Visitar pessoalmente as aulas da doutrina cristã nas ma•
trizes e seus centros ou enviar os Inspetores para fazerem as suas
vezes.
7) Assistir, em nome do Bispo diocesano, aos exames e distribuição de prêmios, e às festas de primeira comunhão nas matrizes·
ou igrejas filiais.
8) Reunir todos os relatórios enviados pelos Párocos, e organizar um relatório geral sôbre o estado e o desenvolvimento do ensi..no do catecismo na diocese.

( : A T !•: () li 1 S T A

~rt.

12.o -

1)

Conhecer perfeitamente os regulamentos da Doutrina

Os Inspetores deverão:

Cristã.

2) Visitar os Centros e assistir às aulas de catecismo, interrogar os alunos e lhes dirigir a palavra, exortando-os e estimulando-os
a que se apliquem com diligência ao estudo da Doutrina Cristã.
3) Reunir nessas visitas os Catequistas e mais pessôas que
se interessam pela propaganda da Doutrina Cristã, para lhes dirigir
a palavra e exhortá-los a trabalharem com coragem e desinterêsse nessa missão nobilíssima que os faz semelhantes a Jesus Cristo.
Art.13.o -

.,.

1) As únicas fontes de renda do Conselho Central são a generosidade dos fieis e a pequena taxa, que anualmente pagarão todos
os que se associam à Congregação da Doutrina Cristã.
2) Essa renda será aplicada às despezas com os diplomas e
com a manutenção dum curso de religião, conferências públicas e a
publicação dum boletim da Congregação.

Art. 14.o 1) Logo que as Congregações estiverem devidamente organizadas, o Conselho Central, por meio · do seu Presidente, pedirá a
agregação à Arquiconfraria da Doutrina Cristã de Roma, afim de participarem de todos os benefícios e indulgências dela.
2) Os textos das aulas de catecismo serão os aprovados por
Nós para as dioceses de Nossa jurisdição.
-
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Das Congregações paroquiais
Art. 15.o -

Em cada paróquia de Nossos Bispados se fundará

com sede na Igreja Matriz,~ Congregação da Do~tri.n~ Cristã de acôr. do com 0 disposto no capitulo I, para a constitmçao do Conselho
Central diocesano.
Art. 16.o - Essa Congregação constará de um Conselho Diretor e do maior número possível de associados.
Art. 17.o - O Conselho Diretor se comporá de doze membros,
escolhidos entre as pessôas, homens e mulheres, que se queiram de. dicar à obra do catecismo, sendo preferível os Sacerdotes e membros
dos Centros.
Art. 18.o - O Conselho Diretor da Co.ngregação Pa~oquial se
reunirá de dois em dois mêses na casa paroquial ou na matriz.
Art. 19.o - Nessas reuniões se tratará de dar o maior desenvolvimento possível ao catecismo da matriz e dos centr?s'.promovendo a frequência e o aproveitamento dos alunos com premios, conct<trsos e outros meios de emulação.
Art. 20.o - Conselho Diretor da Congregação Paroquial constará de um Presidente, que será sempre o Pároco, de um Vice-~resi
dente, para substituir o Pároco em, suas faltas,. de. um Secretáno> de
um Tesoureiro, designados pelo Paroco, e mais 01to membros escolhidos pelo Pároco.
Art. 21.o -

O Presidente:

1)
Enviará todos os anos ao Vice-Presidente do Conselho
Central um relatório circunstânciado elo movimento e progresso da
Congregação da Doutrina Cristã e dos Centros fundados em sua paróquia.
2) Enviará todos os mêses ao Secretário do Conselho Central
uma lista dos novos associados da Congregação para haverem os seus
diplomas.
3 ) Dará diploma de Catequista a tôdas as p essoas de <:mb os
os sexos, que a juízo do mesmo ou median~e exame, for~m considera,
dos com h abilitação suficiente para o ensmo do catecismo.
Art. 22.o - O secretário terá dois livros, um em que lançara as
atas das reuniões bimensais da Congregação, e outro em que registrará 0 nome de tôdas as boas pessoas que fizerem parte d a Congre~~.

.

.

Art. 23.c -- O 'Iescureiro terá t~n livro, em que no c'.Ha a~ <p1a11 tias em dinheiro ou quaisquer 6bulos, que forem oferec1.dos a Con. gregação.
..
. .J
.
•
~· · Art. 24.o - Farão parte da Congregação Paroquial ua Doutn-

t

11a Cristã tôdas as pessoas que de qualquer modo contribuirem para
o desenvolvimento do ensino do catecismo e instalação dos Centros,
e, de modo especial, as pessôas que se quizetem alistar .como Zeladores e zeladoras.
·
Art. 2.S.o - - Os Zeladores e Zeladoras da Congregação se distribuirão em três categorias: Catequistas, Aspirantes e Contribuintes.

Art. 26.o Lo - Catequistas são todos os (Sacerdotes, religiosos e religiosas e fieis de ambos os sexos) que se dedicam ao ensino do cate• ·
cismo, nos centros, nas famílias, no próprio domicílio, em salas apropriadas, em colégios, escolas, asilos, igrejas ou capelas. Cada Catequista terá uma lista de seus alunos, onde notará a frequência, as ·
lições e as faltas.
. Art. 27.o - Aspirantes a Catequistas são os que se prestam
a anxiliar os Catequistas, ou a substituí-los em suas faltas.
f\rt. 28.o - Contribuintes são as pessôas de ambos os sexos·
que concorrem para a sustentação das escolas, quer nas matrizes, quer
nos Centros.
Art. 29.o - As Congregaçôes Paroqui ai s d a Doutrin a Cristã
serão colocadas sob a proteção do SS. Coração de Jesus e da Imaculada Conceição de Maria.
Art. 30.o - As festas do SS. Coração de Jesús e da Imaculada Conceição serão as principais da Congregação. Nelas se farão
regularmente as Primeiras Cornunhôes dos a1unos da Congregação
da Doutrina Cristã; e a essas solenidades assistirão, se fôr possÍH·l.
todos os Centros com suas escolas e pessoa] dirigente.

5.

Dos Centros

Art. 31.o - As Congregações Paroquiais da Doutrina Cristã
constarão de um ou mais Centros, segundo a extensão e a população da paróquia.
Art. 32.o - Para a fundação ele um Centro se requer que no
lugar possa funcionar uma aula de catecismo.
Art. 33.o - Cada Centro da Congregação d a Doutriüa Cristã constará de um Presidente, de dois ou quatro conselheiros, de um
Secretário e um Tesoureiro; e celebmrá cada mês as suas sessões.
1) O Presidente será sempre o Pároco ou a pessôa que êle
1lcsignar para o substituir.
2) Os Co11s<·lhciros serão dois homens ou duas mulheres.
8) Os lug:ir('s <li' Tesoureiro e Secretário serão cumulativa-·
1111 ~ 111(' o<'np:ido~; 1wlcr; ( :011sc·lh1·iros .
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Art. 34.o - O pessoal de cada Centro será de nomeação e escolha do Pároco.
Art. 35.o - O Pároco visitará cada mês os Centros urbanos
de sua paróquia e espaçadamente os outros Centros. Examinará os
alunos do catecismo, lhes fará uma pequena · exhortirção e lhes dará
as instruções que lhe parecerem necessárias para o progresso da
obra do catecismo.
Art. 36.o - O Secretário redigirá as atas das sessões mensais.
Art. 37.o - O Tesoureiro encarregar-se-á da contabilidade,
recebendo as mensalidades dos contribuintes e os óbulos expontâneos, que forem enviados ao Centro, e de tudo terá um exato regis.:
tro, para prestação de contas, no fim do ano. Fará os pagamentos,
que forem autorizados pelo Pároco; mencionará nas sessões mensais
a receita e despeza e o saldo em caixa. Prestará contas urna vez por
ano.
Art. 38.o - Os Conselheiros auxiliarão o Presidente na direção do Centro, lembrando medidas e expedientes para aumentar a
sua frequência e desenvolver o ensino do catecismo, na esfera de
suas atribuições.
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ORGANIZAÇÃO PAROQUIAI.

Após a leitura dos estatutos da e. D. e.' é fúcil pcrc('l)('r (lllC
esta Organização obedece a uma dependência mútua, não s6 dos
diretores subalternos, mas também dos lugares. Vári~s. núcleo~ se
agrupam sob a direção de ui:i centro comum, que os dmge e orienta, segundo as normas estatuidas.
. .
O decreto Provido Sane determina que se multiph~u~m esses
núcleos de acôrdo com as necessidades, estendendo-se e mfiltran<lo-se pelas capelas, escolas rurais ( 467), po:oados, fazendas, etc. soh
a vigilante orientação do Conselho Paroqmal.
., .
Passemos brevemente, à luz das normas eclesia~~c~s, uma
vista de olhos sôbre as ramificações da C. D. C. no temtono paroquial.
l.

Na Igrreja matriz

A admirável Encíclica Acerbo Nimis de Pi~ X, e a Pa~toral
Coletiva nos traçam com suficiente clareza o ca~mho a segmr. ,
"Em to<los os domingos e dias santos, deverao os, Rev?os. Parocos ensinar a doutrina cristã, fazendo uma hora de catecismo aos
meninos e meninas." ( 468).
Seja de manhã, logo após a missa.· don;iinic~l, sej~ de tarde,
conforme as circunstâncias locais, .a doutrma e obngatóna. Os párocos que não dispõem de tempo para fazerem pessoalmen~e a catequese, valer-se-ão de outras almas generosas, que o substituam no
sagrado mister.
.
. . 1
O dever de substituir o sacerdote cabe, em primeiro ugar
aos seminaristas, devidamente preparados (469). Na falta destes
estarão ao dispôr do Pároco a Juventude Católica, os Congregados
Marianos, as Filhas de Maria, as Zeladoras do Apostolado, etc. ( 470).
O que não deve acontecer é ficarem os necessitados sem. o pão
da palavra de Deus. O decreto d~ ~io X _ins_iste neste yar~1~uh~.r:_
" ... cuidem de fazer com que aos. fieis e pnn_c1paln:e~te ,l~, cnançds
e às pessôas rudes se reparta o pão ~a dout:1i_ia cnsta .... · ( :471 '.-·
O Santo Padre permite aos leigos mm1strar a doutnna; 11.to
obstante recomenda Pio XII aos Sacerdotes fazerem êles mesmos
pessoalmente o catecismo: "A hora do ca~ecismo ofer;cerá o ('l!Sl'fo propício para o Pároco se achar com a JOVem geraçao de sua pa~

ü

(471)

Canon 1:329, § 2.
Pio X, Acerbo nirnis: P. C. n.o 32, § 1.o.
Pastoral Coletiva n.o 1241.
Canon 1333, 1334.
Provido Sane, canon :3:36, ~ 2.

IDEAL

róquia. Não deixeis escapar a ocasião de preparar pessoalmente,
quando o puderdes, as crianças à primeira confissão e comunhão; é
o primeiro encontro secreto, vosso e de Cristo, o divino Amigo dos
pequeninos, com as almas ingênuas que, se aproximam de vós e do
altar, e se abrem como flôres de primavera aos primeiros raios do
sol, e guardam inesquecida essa lembrança através do curso flutuante de sua vida" ( 472).
2.

Nas outras igrejas da sede

Sendo difícil, nas cidades, centralizar tôda a catequese na
igreja matriz, mesmo por falta de espaço, organize-se, sob o mesmo padrão, a doutrina nas demais igrejas.
Mais adiante o leitor encontrará algumas sugestões para organizar e dividir o catecismo em diversos cursos, conforme a <iapacidade e o adiantamento de seus alunos ( 473).

3.

Nas capelas e oratórios

Se dentro da sede não conseguem os vigários atender pessoalmente à catequese, devendo valer-se de catequistas leigos ( 474),
muito menos nas capelas distantes.
Não obstante é preciso que lá também não falte doutrina todos os domingos e dias santos, conforme prescrição do C. P. L. A.
( 475), que recomenda aos Párocos constituam catequistas seculares que os aúxiliem no sublime apostolado.
A pessi)a mais indicada para isto será a Professora local ou
alguma piedosa Filha de Maria. Na encíclica Orbem Catholicum
apela o Santo Padre para o caridoso auxílio de tôdas as Associações,
Congregações e Sodalícios religiosos, de ambos os sexos.
A melhor maneira de exercer um trabalho agradável a Deus
é dar catecismo. São Palavras de Pio XI: "Apostolado Catequético
são duas palavras que se completam muito bem: de fato os primeiros
catequistas foram os próprios Apóstolos e o catecismo foi justamente o primeiro apostolado" ( 476).
Para atender com mais carinho e efic:kia à catequese nas
capelas afastadas do centro, a divina Providência fez surgir uma
(472)

(467)
(468)
(469)
(470)

CATEQUISTA

(17:))

Alocucão de Pio XII aos Párocos.
ConsnÍtc a Hcvista Catequética da A. C. B. Hna cio México 11, Hio.

( 171)
( fí!) 1
~ 17() 1

Pastoral c-oklha 11.0 .5()1.
l'aslor:il c<.!1·li1:i 11.0 -1-2.
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nova · Congregação de Religiosas, cujo fim especial é ensinar o catecismo nas capelas e escolas distantes ( 477).

4.

Nas escolas isoladas

O catecismo dominical, nas matrizes e capelas, porém, não
preenche integralmente as suas finalidades, nem satisfaz ao desejo
expresso do Santo Padre: " ... ministre-se nas escolas aos meninos e
aos moços a instrução de acôrdo com os princípios da religião católica" ( 478 ).
". . . Onde o clero não pode bastar por si s6 ao dever de ensinar a doutrina cristã, providenciem os Ordinários que, para ajuda
dos Párocos, hajam idôneos catequistas, de um e outro sexo, os
quais deverão ensinar o catecismo nas escolas paroquiais e públicas
mais afastadas da Paróquia ( 479).
. . . Sendo impossível completar a educação cristã da juventude no lar doméstico e no templo, é absolutamente necessário
que se conclua nas escolas" ( 480).
De fato confiar na iniciativa dos pais é p erder o rebanho.
Poucas famílias se preocupam com a educação religiosa. de seus
filhos: frieza, preconceitos, indiferentismo, má vontade, etc.
Se não fôr católica a professora ou não se dispuser ao honroso ministério, cederá sua cadeira a outra catequista nomeada pelo
Pároco. Esta exercerá seu apostolado catequético dentro do horário escolar, urna vez que a lei assim o permite, entendendo corno·
entende que a religião e a moral fazem parte da educação integral do homem.
".. . Os Revdos. Párocos ou seus Coadjutore:s hão de ser
diligentes em visitar essas escolas e, de vez em quan~o, a:sistirem
às lições de catecismo. Façam algumas perguntas as cnanças e
procurem animá-las. Mostrem-se interessados e agradecidos aos·
mestres" ( 481) .

5.

Nos Jardins de infância

"Sempre solícita pela boa educação de seus filhos, aconselha a Santa Madre" Igreja se estabeleçam vários centros de formação, entre os quais enumera os Jardins de infância, para as
crianças, os quais, na falta do conveniente cuidado dos pais, que{477)
(478)
(479)
(480)
(481)

o

s

Procure conhecer a Congregação das Irmãs Catequistas.
Pio X, Acerbo Nimis; canon 336, § 2.
Pio XI, Provido Sane.
C.P.L.A. 673.
Pastoral coletiva 134.

)
CATEQUISTA

IDEAL

405

e'~ mais consentâneo à natureza, podem proporcionar-lhes grande
confôrto e lhes são muito úteis, quando são bem dirigidos, segundo as diversas circuns~âncias dos lugares .e dos . tempos.
Deve-se vigiar para que aí as criancinhas se eduquem
cristãmente; que elas sejam instruídas com todo o cuidado nos
rudimentos da fé cristã, e lhes inculquem frequentemente a obediência e o amor ~os pais e ;ios superiores~' ( 482).
Que apostolado fácil e agradável ao mesmo tempo! Que
tarefa sublime cultivar com todo o amor e carinho essas florinhas
mimosas!

6.

Nos Grupos escolares, ginásios, liceus . ..

"A Igreja Católica, por sua instituição divina, tem o direito inaufedvel e inalienável, independente de todo o poder humano, não só de erigir, fundar e organizar escolas, para educar
e formar cristãrnente a infância e a juventude, segundo os princípios e preceitos do Evangelho, mas também de exigir que, em
quaisquer escolas, a formação e a educação da juventude católica
se sujeite à sua jurisdição, e que em nenhuma matéria ou disciplina se ensine coisa alguma contrária à religião católica e à moral. .. " ( 483 ) .
·
A Organização da catequese, portanto, não se limita às pequenas escolas de ensino primário. Deve ser muito mais ampla,
segundo o desejo expresso da Igreja: "Nas grandes cidades e, principalmente nas em que houver ginásios, liceus, academias ou universidades, queremos que se fundem cursos especiais de ensino
religioso, para os jovens que frequentam as escolas públicas" ( 484).
Neste setor é mais fácil e mais prático valerem-se os sacerdotes das organizações da A. C., fazendo agir seus membros mais
capazes, nas esferas de suas atribuições e nos círculos con'espondentes à sua classe.
Assim, por exemplo, os militantes Ja JUC agiriam nos meios
estudantis, enquanto a JOC nos meios proletários, nas ferrovias,
nas fábricas.

7.

Nos hospitais, asilos, presídios

O tema tem sido longamente explicado em nossas revistas.
A catequese deve estender-se a todos os que necessitam conhecer
e amar a Deus. Deve, portanto, abranger todos os setores, tôdas
(-182)
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as classes da sociedade. Compete aos paston~s procurar as ovc~lha~.
Inútil esperar que nos procurem. Temos que ir a elas, temos q1w
levar a doutrina lá onde elas se encontram: nos hospitais, 11os asilos, nas casas de saude, nos leprosários.
Cada enfermeira, cada Irmã de caridade devia ser uma catequista, tão pronta e jeitosa para suavizar as dôres físicas, como
para levar o bálsamo da fé como remédio para as doenças morais.
Quanto bem não poderá fazer uma alma desvelada à cabeceira
de um enfêrmo?! Muitas vezes a Providência divina faz do leito de
dôres físicas a conversão das almas. Quem escreve estas linhas
deu muita doutrina aos doentes. Apostolado fácil e consolador. O
enfêrmo está psicologicamente inclinado a aceitar os sagrados ensinamentos. A dôr, o sofrimento, a provação aproximam o homem
de Deus.
Há uma Congregação de Religiosas, que se dedicam especialmente, e com grande fruto, a esse apostolado sublime de levar
aos desventurados o confôrto e o bálsamo da santa religião. ( 485).
Não menos necessário o catecismo entre os presidiários. Não
há outro meio mais eficaz de fazer sua readaptação à sociedade
do que reeducá-los cristãmente. Quem os levou à penitenciária
ou às casas de correção, não foram propriamente seus crimes, foi
sua falta de formação, foi em parte a própria sociedade, que o
gerou máu ou o perverteu. O crime, o delito são apenas uma consequência. Ela tinha que vir.
O seguinte fato narrado por Perardi, põe essa verdade em
evidência.
Num dos últimos anos do século XIX, sentava-se no banco
dos réus do tribunal de Paris, um jovem de 17 anos acusado de
homicídio. Por cima dos juizes via-se então pendurado o Crucifixo,
que mais tarde havia de ser banido da sala de justiça.
Durante a discussão o acusado manteve um cinismo repelente. Tomou a palavra o defensor. "Meus senhores, disse êle
mm gravidade solene que a todos logo impressionou, é bem simples a minha tarefa, pois o acusado confessou o seu delito. Não
posso defendê-lo, porque não vejo para êle nenhuma esperança
de misericórdia; serei portanto breve. Mas se a justiça me pede
conta de seu delito, hqveis de me permitir que por minha vez vos
peça contas de sua sentença, porque há aqui alguém que é mais
culpado que o próprio assassino. Esse culpado eu vo-lo denuncio,
ou antes, esses culpados eu os acuso: Sois vós, senhores, que me
estais ouvindo, vós os representantes da sociedade, desta sociedade que pune. os delitos de que é causa e que não quis impedir.
(485)

Procure conhecer o regulamento das Irmãs de Jesus Crucificado lotas - R.G . S ..

Pe-

•IU'I

\ 1•1c1 dia11lc• de: 111i.111 e sa11do a imagem <lc Cristo morrendo ua
crnz; 1;;11~ eslú m1ui 110 v~isso tri~iuual ou<le trazeis à barra o culpado. Mas pon111c uao esta tambem na escola, onde chamais a crian<;a para i11slruí-lar Porque punis sob os olhares de Deus, quando
lonnais as alnias longe de Deus? E porque é que este desgraçado l1:'t de cucoutrar pela primeira vez o Deus do Calvário no tril>uua lr Porque não o encontrou nos bancos da escola? Teria
q1fao evitado o banco da infâmia, onde agora está.
Quem lhe
disse (pw há um Deus e uma justiça eterna? Quem lhe falou de
sua alma, do respeito que .deve ao próximo,. do amor fraterno?
Quem lhe intimou a lei de Deus: Não matarás? Abandonaram esta
alma às suas más inclinações; este raP.az viveu como um· selvagem
no deserto, só, no meio desta sociedade que mata o tigre, quando
devêra primeiro, na hora propícia, ter-lhe cortado as garras e domado a ferocidade."
. O jovem ouviu maravilhado e como que com triunfo esta
defesa tão estranha para êle, e um sorriso de satisfação lhe assomou
aos lábios e aos olhos, quando o advogado ao concluir, disse:
"Sim, meus senhores, CU VOS acuso; a VÓS civilizados, quando mais
não sois do que bárbaros; moralistas, quando conduzis em triunfo
a pornografia. . . e vos mostrais depois estupefatos quando se vos
responde com o crime .. , Condenai o meu cliente· é vosso direito ·
mas eu vos acuso como culpados do seu delito: ~ o meu dever!;,
Uma salva de palma cobriu a voz do advogado, quando se
sentou. Os jurados retiraram-se para a sala das deliberações e
pronunciaram o veredictum afirmativo a todos os quesitos: o assassino, não obstante a suai menoridade, é condenado à pena de morte. O . advogado então levantou-se e com a mão levantada para
o· crucifixo, deixou cair uma a uma estas palavras que penetraram
em todos os corações como uma sentença divina: Deus julgará

os juízes! ...
Oxalá que uma destas palavras fizesse ~co profundo no coração daqueles que, imitando os exagêros de Freud, pervertem a
juventude moderna e com ela a sociedade que, quanto menos se
lembra de Deus, tanto mais se corrompe, se mancha, se paganiza,
se suicida! . . . Oxalá uma dessas palavras calasse fundo na alma
<los que promulgam leis amorais, permitindo a licença dos cosh1rr.es, a depravação da natureza, cobertas muitas vezes com ui:n
manto de arte e de ciência .. .
A religião é o Único meio de libertar das grades esses pobres desgraçados. Libertá-los ao menos espiritualmente. A penitenciária do Estado parecia transformar-se tôda a vez que aparecia
o sacerdote para a costumada horinha da doutrina. Quantos olhos
maravilhados com as coisas mais simples do Evangelho! Quantos
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deles para os quais parecia insuportável o castigo da j11stic;a liu
mana, se resignavam depois, consolados e co11fortados pela lui do
amor e do perdão, depois de iluminados pelos santos eusirn111w11to.~
.da religião.

.8.

Catecismo pelo ar

O eterno slogan da catequese é este: semear, semear, semear!
Não importa saber quem vai colher os frutos: Um semeia, outro
irriga, outro colhe. Semear por tôda a parte. Não excetuar nin.guém. Bater em tôdas as portas. Entrar em tôdas as casas.
O Apóstolo segundo o Evangelho deve fazer questão que
nenhuma só de suas ovelhinhas se perca ( 486). Para isto empre,gue todos os meios ao seu alcance. Não tema perder tempo. Não
tema empregar os meios modernos da mais apurada técnica.
Um sacerdote muito atarefado, pároco de 15 ou 20 mil almas, sozinho, dirigindo diversas capelas, a braços com uma porção de associações, empenhado em compromissos de obras paro.quiais e diocesanas, sem elementos de Ação Católica, sem catequistas competentes; . e com não poucas outras tarefas pastorais, como
poderia dar doutrina assim como o recomenda a Igreja?
Sacerdotes nestas condições são quase todos os párocos do
interior do Brasil. Um deles resolveu assim o problema: Uma
.hora de catecismo pelo ar. Junto ao microfone da Rádio Emissora
local, com um grupo de crianças, uma aula de catecismo bem preparada, o Pároco dava doutrina a tôdas as crianças de sua Paró•quia. Em cada capela um aparêlho receptor, uma professora, com
todas as crianças do lugar, sintonizava o aparêlho, atendendo à
palavra do seu próprio Vigário, mostrando os quadros, e tomando
parte ativa na aula, tão bem como se estivesse no auditório da Difusora, bem pertinho do sacerdote, atento com êle, falando com
.êle, rindo com êle, rezando e cantando com êle.
Eis um meio moderno que multiplica a presença do sacerdote, multiplica sua palavra, multiplica seu apostolado, ao mesmo
tempo que diminui seu trabalho, diminui suas canseiras.
Quem escreve estas linhas já preparou simultaneamente em
-sua paróq11ia 2. 000 mil' crianças para a primeira Comunhão. Ao
visitar a capela para fazer o exame dos neo-comungantes, tinha a
impressão de ter ministrado a doutrina, não pelo rádio, mas sim
a cada criança em particular, tal foi o efeito surpreendente das
lições pelo rádio.
Aliás isto não é novidade. Os protestantes há muito tempo
se anteciparam aos catolicos neste particular, irradiando a sua
(486)

Mateus 18, 14.
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doutrina com tão admirável perfeição de técnica, que chegam a
tnr como assíduos radiovintes muití~simas famílias católicas, que·
os alcnclem, com perigo para sua fé, só pelo prazer de escutar seus
lwlos hinos religiosos e seu atraente programa sacro.
Porque não haveremos nós de empregar também os recursos modernos, que a ciência da radiodifusão tão profusamente nos
oferece? ( 487) .
Porque haveremos de chegar sempre tarde? Porque as as-·
sociações católicas não poderiam também ter difusoras próprias?
Porque deixar que mãos estranhas estejam sempre na dianteira
em requerer as concessões, em conquistar os prefixos, em tomar·
posse exclusiva do ar?
Se houvesse uma articulação neste sentido, teríamos também
os meios materiais para essas conquistas. Teriamas aulas de cate- ·
cismo pelo ar, teríamos curso permanente de catequistas, entraríamos em todos os lares, sem precisar bater muito tempo à porta.A sugestão está no ar. . . Talvez entre nalguma antena .. .Talvez sej~ sintonizada nalgum coração! ...

(487)

Bela iniciativa neste sentido se está fazendo em Campinas, onde uma·,
recente organização tenta abrir câminho para um grande futuro. Informações: "Discos Sociais e Doutrinários''. Rua Dr. Quirino, 952 - ·
Campinas - São Paulo --· Brnsil.
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Ação de conjunto e solidariedade

2.

Associados da A. C .

3.

Irmãs Catequistas ( Policarpinas)

4.

Os seminaristas

5.

Curso de formação

6.

Círculo de estudo
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ORGANIZAÇÃO DOS CATEQUISTAS
"Sêde unidos! Procurai antes de tudo e a todo
o custo a união". - Pio XI.

Para o bom andamento da organização tem que haver uma
fôrça , um liame, que a mantenha coêsa e homogênea; tem que
haver um traço de união entre os catequistas <los diversos setores,
Isto é necessário para uma ação de comandos coordenados.
Há na mesma paróquia catequistas-professores, catequistasreligiosos, catequistas-congregados, catequistas da A. C. , b em como
das demais associações, cada um agindo em determinado círculo,
conforme as atribuições de seu mandato.
Como agrupá-los todos debaixo de uma mesma orientação,
para evitar o trabalho isolado, em setores retalhados, autônomos,
.sem correlação, sem nexo, sem ordem, se.m dependência inteligente, e porisso mesmo de pouca estabilidade e pouca eficiência?
Organizando-os dentro dos quadros da C . D . C .
Sàmente assim se conseguirá um apostolado em sistema,
cheio de ordem, harmonia, entendimento. Sàmente uma orgamzação racionalizada e assim em ação de conjunto poderá garantir:
a) o espírito de iniciativa pessoal
•
b) o espírito de mútua cooperação coletiva
c) o espírito de sacrifício e interêsse de todos.
E' questão de vitalidade para a catequese.
A C. D. C. aceita nos seus setores catequistas leigos e religiosos, diplomando igualmente os membros de outras associações que se mostrem aptos para o ensino de religião. E parece ser
esta a solução mais plausível para a organização das fôrças: ingressarem nas fileiras da C. D . C. todos os catequistas militantes,
obedecendo todos seus estatutos, suas ordens, sua orientação.
Muito amoldáveis os estatutos da C. D. C. às diversas circunstâncias de lugar, tempo e meio, não será difícil ao Pároco,
adaptá-los ao clima de sua Paróquia e ao gôsto de seu rebanho,
agrupando todos os catequistas em comunhão de espírito debaixo
da mesma bandeira, cerrando falange sob um comando seguro e
inteligente.
Estando assim todos de comum acôrdo, unidos p elo mesmo
fim e pelo mesmo ideal, evitar-se-ão muitos equívocos e complicações. Resolver-se-ão com facilidade as dificuldades. Com esse
apostolado rncionalizado e uniforme tudo se fará com disciplina.
Cada catequista em particular saberá o que fazer e não antlarú ,\ s
.cegas, sem guia, nem rumo, nem grei.
Para isto, no entanto, requer-se espírito sobrenatmaL dc ·si11 terêsse pessoal. Há de reinar entre todos os catequistas, <'mliora dn
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Congregações ou associações diferentes, o espírito de solidariedade, sem o qual é impossível qualquer organização sólida. Sinceridade, lealdade, união de vistas ( 488).
E ' esta a diretiva das diretivas. União! "Eis uma diretiva,
que deve abraçar tôdas as organizações, dizia Pio XI, falando à
J. F. C. da Bélgica. Sêde .unidas, procurai antes de tudo, e sobretudo, e a todo o custo, a união : união de pensamentos, união de
sentimentos, união de inteligências, união das vontades, para a
união da atividade, para a união das obras" ( 489) .
Assentadas essas bases de harmonia e solidariedade, vamos
considerar as principais unidades fornecedoras de contingentes para as fileiras organizadas da C . D . C.

2.

Associados da Ação Católica
"O catecismo é a primeira de tôdas as obras
da A. C. e a mais necessária de nossos dias."
Pio XI

Entre todos os deveres assumidos pela mútua colaboração
dos leigos no apostolado jerárquico da I greja, se salienta nitidamente como principal o de en,sinar o catecismo.
". . . O mundo, diz Pio XI, especialmente em certos rumos,
está cada vez mais pagão ou paganizante. De outro lado as fôrças
da sagrada jerarquia, especialmente em tantos lugares, são diminutas para os tremendos acontecimentos que têm passado pelo
mundo. . . . é necessário, pois, que o laicato venha em auxílio da
jerarquia tal oomo no tempo dos apóstolos" ( 490).
A instrução religiosa é uma urgente necessidade de nossa
grande Pátria. " ... A instrução religiosa, entre nós, não corresponde às exigências da grande nação cristã, que é o Brasil. Desde
as esferas mais cultas onde, tantas vezes, os conhecimentos não
se extendem muito além das fórmulas elementares, mal assimiladas, do catecismo da primeira comunhão,. até às camadas populares, onde não raramente se ignoram até os rudimentos mais indispensáveis da doutrina evangélica, várias e graves deficiências apre~
senta a fomrnção cristã do nosso povo.
E, no entanto, o conhecimento da boa noya em tôda a sua
(488 )

(489)
(490)

Pi o XII à representação da A. C. l. no dia 4-9-1940. Osservatore
Homano 5-9-1940.
Do disc. de Pio XI á JFC. belga, 5 de setembro de 1931.
Do discurso de Pio XI às Congregações Marianas, 30 de Março de
1930 apud "La parola del Papa" Cavagna, 3 .a ed. 1936; V ita e Prmsiero" - j\!Iilão.
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integridade e profundeza (• co11di\'.l10 <'SS<'11cial ela llorc:·wt~11l'ia das
virtudes cristãs" ( 491).
Eis porque sempre nos vem cada vez mais i11sisll'11l<· a vw:
do Santo Padre, . convidando as almas geiierosas e boas para esst·
apostolado: "Não podemos deixar, fala o Papa, de recomendar calorosamente a tôdas as associações feminias e masculinas de coadjuvarem o clero no catecismo, de modo a tornarem-se beneméritas
da Igreja neste gênero de ministério, que todo o catequista deve
considerar como o mais santo e o mais necessário." · ( 492).
"Especialmente nos lugares onde o clero não é suficiente ...
hajam idôneos catequistas de um e outro sexo que ensinem o catf:'cismo nas escolas paroquiais e públicas e nos lugares mais remolos da paróquia." ( 493).
.
"Em nossos dias há uma necessidade imperiosa de que os
leigos melhores se unam do modo mais estreito possível à autoridade eclesiástiça, para prestar seu concurso e seu apôio nas obras
de apostolado." ( 494).
E' para os associados da A. C. que, em primeiro lugar dirige o Papa o seu ardente apêlo, afirmando por diversas vezes ser
este o seu primeiro apostolado, porque antes de tudo é preciso ensinar aquilo que Nosso Senhor confiou aos apóstolos: "Euntes et
docete - Ide e ensinai. ( 495 ).

3.

Irmãs Catequistas

O imenso País que habitamos, com 50 milhões de habitantes, conta apenas com pouco mais de 5 mil sacerdotes. Basta o
simp~e~ fato para se ver quão grande a messe e quão poucos os
operanos.
Para ·atender às necessidades espirituais dos grandes povos
sedentos de luz e de verdade, a Igreja extendeu seu mandato de
catequizar a todos quantos, capazes e bem intencionados, se disponham a expandir o reino messiânico.
Deus na sua admirável Providência suscitou em nosso meio
uma i;iova Congregação de apóstolas do catecismo, uma falange
escolhida de donzelas, que se dedicam de corpo e alma à doutrinação dos pequeninos nas capelas e povoados distantes, onde não po(491)
(492)
(493)
(494)
(495)

Da Carta Pastoral Coletiva do Cone. Plenário Brasileiro. Cfr. "Cor"',
ano I, fac. 8, vol. II Agosto de 1939.
Motu próprio de Pio XI, de 29 de Junho dé 1923, sôbre o ensino do
catecismo.
Pio XI "Provido Sane'' 5 de Abril de 1915.
Da carta de Pio XI aos Bispos da Lituania, 27 de Dezembro de 1930.
Pio XI aos jovens da A. C . na semana nacional de apostolado catequético em Frascati - Itália, 23 de Junho de 1933.
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d1·111 os v1ganos ate11<ler ao ministério, assoberbados corno 1·.~L10
llor 111il ouuos afazeres pastorais.
l11spirado por Deus, um filho de S. Francisco, Frei Polit·arpu
Sdmeu, teve a tehz idéia de fundar essa Congregação, cujo 11111
primário é rnprir a falta de sacerdotes no ensino do catecis1110.
E foi assim que nasceu em 1913, o grãozinho de mostarda , a
Companhia das Irrnüs Catequistas.
Como tôdas as obras da Misericórdia divina, esta associação
tew seus princípios muito humildes. Nasceu na pequenina cidade de Ro·deio, no Estado de Santa Catarina. E desde aí, soh as
b ênçãos de Deus e os olhares da SS. Virgem e sob a proteção
esp ecial de S. Francisco de Assis e Sta. l 'e resinha, nos vem ela
trazendo sua valiosa contribuição no apostolado do catecismo, e
espalhando seu benéfico influxo por todos os recantos de nossas
extensas paróquias.
Hoje toma vulto, correspondendo cada vez melhor às esperanças que nelas depositam· os curas de almas, pastores de imensos rebanhos, impossibilitados de atender a tôdas as suas ovelhas
espalhadas pelos sertões distantes.
Quando o paróco não pode ir às capelas, às escolas rurais,
lá vão elas, duas a duas, levar o pão da palavra divina àq1:1elas
almas boas, que esperam com fome os ensinamentos' de J esús, o
consôlo e o confôrto da sani.a religião. São elas que ensinam o
cam~nho do céu a estas almas, são elas que lhes abrem as portas
da felicidade eterna.
Cada vez mais promissora e palpitante . de vida, a Companhia conta atualmente com avultado número de irmãs professoras,
noviças e aspirantes. Mais de 3.000 alunos recebem de seus lábios a ciência divina e a , formação religiosa.
Anima-as um verdadeiro espírito de apostolado. Trabalham
com grande espírito de sacrifício, cheias de zêlo pela salvação das
almas. Santífícam-se primeiro, para depois santificar os outros.
Seu apostolado será sempre eficaz, porque elas vivem o que ensinam. Renovam anualmente a promessa de observar os conselhos
evangélicos: obediência, pobreza e castidade.
Já foi feita sua ereção canônica na diocese de Joinvile, possuindo a Congregação codificadas e aprovadas pela Santa Sé as
suas constituições com todos os deveres, direitos e privilégios mendonados no Código do Direito Canônico.
Quanto à essência~ objeto e fiin essencial da Congregação,
resume-as ass.im o livro das constituições:
"A Associação das Catequistas se compõe de piedosas donzelas, filiadas à Ordem Terceira de S. Francisco de Assis, as quais
se consagram a Deus para glorificá-lo e se santificar ...
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"O fim desta Associação é: Lo - A saulifica\:Üo <las assoO ensino da doutrina cristã às crianças; 3.o -- O cuidado das capelas ou igrejas que lhes são confiadas.
"Para a consecução deste tríplice fim as Catequistas se dedicam à instrução e educação das crianças nas escolas, quer particulares, quer oficiais.
"Compreende-se nesse mesmo objeto a d~utrinação . d~s
crianças, e, indiretamente, a dos adultos, que. a qmzer.em ass~stlr,
independentemente da escola, e feita aos dommgos e dias festivos;
assim como a direção da função dominical para o povo, nas capelas quando não estiver presente o Vigário ....
'
"Elas auxiliarão os Reymos. Vigáríos no dispôr as criançaspara primeira comunhão, na pre~ara?ão das festas, no cântico religioso, no asseio e ornamento d~ igr~Jª. . . \ 496):
.
"O ensino do catecismo as cnanças e o fim especial para o·
qual Deus suscitou a Companhia das Irn:ãs Catequistas..:
,
... Ensinar aos ignorantes o cammho da salvaçao ... e seu
fim tão santo e elevado. Porisso as Catequistas se santificarão para.
melhor preenchê-lo ...
"Haverá para elas um curso de catecismo dado por pessô:1
idônea. . . Tornarão seu ensino prático e interessante. . . com explicações claras e justas e aplicações práticas e familiares. . . esforçar-se-ão por se tomarem abalizadas mestras de escola. . . A Associação tomará os meios necessários para desenvolver a sua capa-·
cidade educativa. . . pelos métodos pedagógicos mais recomendáveis. ( 497).
"Outro fim especial da Associação é cooperar para a Or-·
dem asseio a decência do culto divino e da casa de Deus. . . Zelarã~ pela igreja, altares, sacristia como por tudo o que aí ~on
tém. . . será uma satisfação de sua piedade empregar o tempo hvre
em ornar a casa de Deus, particularmente nas solenidades, obedecendo sempre ao espírito da liturgia. . . ( 498).

Uma Congregação tão providencial, tão necessária, tão oportuna e atual não poderá deixar de merecer o mais entusiásticO'
aplauso, o mais temo acolhimento, a mais intensa propaganda e
a melhor parte de nossas orações, para que o divino Catequista.
veja em breve seu reino expandido por todos os recantos mais re-·
motos do Brasil.
Constituições Constituições Constituições -

cap. I nos. l - 5.
cap. V art. 1, passim.
Cap. 5.o Art. 2..o.
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Quanto mais avultam as fileiras dos inimigos da santa Igreja, organizados em seus exércitos de perdição, mais urgente se
torna a mobilização dos filhos da luz num exército de salvação . ..
Que se forme, pois, um batalhão de donzelas, de jovens nobres, santas, capazes de tomar parte ativa na luta ingente sob o
estandarte de Cristo Rei.
Digne-se Deus derramar sob a esperançosa e promissora
Congregação suas melhores bênçãos e as mais abundantes graças.
Praza a Deus se multipliquem os Seminários das Irmãs Catequistas. Que Maria SS. distribua a mãos cheias essas nobres e santas
vocações para o apostolado do catecismo. Guie com sua mão maternal para as fileiras escolhidas tôdas as donzelas que se sentirem
chamadas pelo divino Catequista para o mais augusto dos aposto. lados.
·
S. Francisco de Assis e Santa Teresinha do Menino Jesús, se
dignem assistir, proteger e dirigir essa santa cruzada para a mais
rápida difusão do reinado de Cristo no coração do Brasil.

4.

O seminarista ca,tequista

Depois do sacerdote a ninguém toca mais de perto o dever
de ensinar o catecismo do que ao seminarista. Futuro ministro de
Deus, qut> há de ser o portador da luz e o aráuto da palavra divina, precisa exercitar-se logo no ministério, que será mais tarde
o seu ónus de todos os dias.
Quanto alívio para o Vigário, que pode contar com o auxílio
de um seminarista zeloso, e quanto proveito não frui para si o jovem apóstolo? ( 499).
O seminarista, que estudou mais a fundo a religião, tem dela uma visão muito mais ampla e perfeita que os seculares, e por
isso está em ótimas condições de transmití-la aos pequeninos e aos
ignorantes numa forma viva e interessante acompanhada de igual
firmeza e precisão.
E' na catequese de sua paróquia que vai o seminarista pôr
em prática os princípios de pedagogia catequética adquiridos no
Seminário. ( 500).
Graças a Deus em vários Seminários já se introduziu o curso
catequético, que vem afinal realizar o desejo da C. P. L. A., que
assim fala: "Sendo de altíssima importância que as escolas católicas, uma vez eretas, se constituam devidamente, e estejam nas condições exigidas pela educação cristã e civil da juventude, de modo
que possam .fazer face às necessidades dos tempos, é indespensá( 499)
(500)

Pastoral Coletiva, 37-135 .
Pastoral Coletiva, 1242.

1'

4lB

I•: •

;\ <: I'. N ( J li

f\J ,

f\ 1 ;\

ll

vel lançar mão de tôd&s as indústrias e meios oporl1•1111s, 1iar:1 <·rn 1
seguir este ideal. Inculque-se, portanto, antes de t11do, aos S(~llli·
naristas que um dos principais deveres dos sacerdotes na ópoca
presente é a educação cristã da juventude, a qual é impossível sc111
escolas paroquiais ou outras que sejam verdadeiramente católicas.
Aprendam também no Seminário o método de explicar aos meninos uma maneira clara e sólida o catecismo e a história sagrada. (501).
Finalmente, como sucede que um:a, vez ordenados sacerdotes e empregados na cura das almas, terão logo ocasião de encarregar-se pessoalmente da direção das escolas, é necessário que nas
classes de teologia moral e p<Jstoral se lhes expliquem os princípios
pedagógicos e indiquem os melhores autores que tratam desta matéria." ( 502).

5.

Curso de formaçüo catequística

A formação dos catequistas. E' o problema mais palpitante.
Antes de tudo e sobretudo o preparo dos catequistas. A organização da catequeze supõe catequistas capazes.
.
Quasi tôdas as vezes que o Santo Padre Pio XI fala ou escreve sôbre o apostolado catequético lembra a formação de catequistas idôneos:
"Que se formem catequistas idôneos, com aplicação de um
sistema pedagógico, que corresponda às exigências e à capacidade
das crianças." ( 503).
No decreto Provido Sane o Papa recomenda a fundação de
um curso de pedagogia do catecismo nas escolas superiores: "Desejamos ardentemente que, nos principais estabelecimentos de
Congregações Religiosas abram-se escolas, escolham-se jovens e
donzelas, que sigam um programa especializado de estudos, de
maneiras que, terminando seu curso profano, se achem igualmente bem habilitados a reger uma cadeira de Doutrina Cristã, de
História Sagrada e Eclesiástica." ( 504).
O Canon 1365 fala sôbre um curso de pedagogia catequética, e o Concílio Plenário Brasileiro específica o sentido, mandando diplomar os que tiverem frequentado nas escolas superiores as
ditas aulas, e mostrarem suficiente idoneidade para ensinar a doutrina. ( 505 ) .
(501)
(502)
(503)

(504)
(505)
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No mesmo sentido o Canon 1365, § 3.o.
C. P. L. A. 680 Vide: De Catechetiea Discliplina in Sacris Seminarüs
impense excolenda. C.P.B. (373).
De uma carta de aplauso à direção do "Catequista Católico".
Pio XI, Motu próprio "Orbem Catholicu'm".
Concílio Plenário Brasileiro, 427, § 2.
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Ta111hém ua paróquia, e, talvez com maiores razões, se de'111 <'slabclccer esse curso para os catequistas e aspirantes, que ne('<'ssila111 não só de boa vontade, mas também de preparo, habilid:1d!\ competência.
O catequista modêlo deve aspirar a aproximar-se cada vez
111:.'i~
catequist~ ideal, _Nosso Senhor Jesús Cristo. O sagrado
1111111st_cr~o. de ensmar supoe grande preparo, intelechrnl e moral,
11:1da mfenor ao dos mestre-escolas. Preparo que abranO'e a doutri.
.
.
•;\
.
b
11~1 e ,ªs prm~1pa1s c1encrns, que tornam o catequista conhecedor
mo so do oh1eto de sua arte (a criança) mas também dos meios
de formá-la (disciplina e metodologia).
?1:-: preparo doutrinal, que abrace o conhecimento integral
da H.ehgiao: dogma, moral, liturgia. Possuindo a doutrina assim
110 seu complexo, será capaz de explicar o catecismo com clareza,
segurança, exatidão e certa facilidade na escôlha dos motivos de
intuição, dos exemplos dignos e adequados.
Um prepÇlro a~cético na "ciência da virtude", que lhe forneça os meios mais eficazes e mais seguros de se aperfeiçoar a si
1.nesmo, para levar depois seus alunozinhos pelo bom caminho, até
formar neles o cristão perfeito.
Um preparo pedagógico, que facilite e torne eficiente seu
apostolado, fazendo o ensino de acôrdo com as necessidades e exigências da psique infantil. O preparo pedagógico supõe evidentemente o doutrinal, o conhecimento do catecismo.
Um catequista integral deve:

t!º.

1.
2.
3.

Conhecer a doutrina e saber ensiná-la
Viver a religiiio e ensinar a vivê-la
Conhecer ª' criança e saber formá-la

!laverá pa~a isso na paróquia um curso permanente, que os
cateqmstas e aspuantes deverão seguir com horário e dia marcado para as aulas ao ·menos semanais. Esses ensaios teórico-práticos
deveu: o_be~ecer ª, ~1m programa estatuido, em que hão de figurar
as pnn_~1p~1s matena~ .de religião, n~o excluindo história sagrada
e eclesrnstica, apologetica e ação catolica.
Além disso, que tenham aulas de pedagogia, para que fiquem de fato bem aparelhados, com os conceitos claros sôbre a
formação do homem, com os conhecimentos da psicologia aplicada à mentalidade infantil.
Sejam aulas eminentemente práticas. Nada de coisas muito
pr?fundas. Ens~no objetivo. Verdadeiro ensaio com um grupo de
crianças; em salao adequado, na presença de todos os catequistasalunos.
Mas onde encontrará o pároco o tempo disponível para isto?
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c.,·m•s _que procurará resolver do melhor modo possível. Não o cons• ~gu!u<~o, cabe ~ palavra a qualquer dos c:ixculistas presentes. Só
1·111 ultimo caso mtervem o sacerdote com uma resposta clara bre-

A dificuldade não deixa de ser rc<1L Jllas. ( ' 111 1'd1 i111" <»tso, sa<'ril"i
que outros afazeres menos importantes, Aliás, considerando lic111
o problema, formar catequistas é economizar tempo, (~ poupar saú de, nervos e fosfato.
Em breve tempo verá o sacerdote com satisfação o grande
benefício e os frutos abundantes dessas horas benditas empregadas
com tanto sacrifício na instrução e arregimentação de seus auxiliares. E quanto maior o sacrifício tanto maior a alegria, quar~do
sentir multiplicada a sua presença na p essôa dos abnegados e fervorosos catequistas, portadores da sagrada doutrina em todos os
recantos da Paróquia.
o pároco que pretender fazer tudo sozinho viverá etei"ilamente cansado e nunca dará conta exata da multiplicidade de seus
compromisoss. Supervisionar uma organização é sem dúvida, trabalho absorvente, mas por outro lado muito mais produtivo e muito menos enervante.
Um curso p ermanente de catequistas será sempre uma garantia de continuidade do ensino, e uma reserva de fôrças no ministério pastoral.
6.

e ír cu.los

de estudo

Para completar e assimilar as instruções recebidas em aula
do sacerdote, é de muita eficiência se estabeleçam en::re os catequistas os assim chamados círculos de estudo.
Vejamos em breves traços o que são e como funcionam:
Em que consiste? Em fazer uma aula animada, em que um
expõe e defende um assunto de antenião preparado, sendo que os
demais, após à exposição do mesmo, começam, em mútua cooperação, a considerá-lo sob todos os pontos de vista, tornando-o assim
mais claro e assimilável. Propõem-se dificuldades, ·corrigem-se
êrros, apresentam-se novas sugestões.
Corno funciona?
1. Quanto ao tempo: funcionará em dia e hora marcadas,
duas ou mais vezes por mês, conforme o exigirem as circunstâncias de lugar, tempo e meio.
2 . O assunto , matéria já passada em aula, deve ser apontado de antemão, para que todos os circulistas o estudem.
3. O círculo será presidido pelo sacerdote assistente, que
ali estará, para esclarecer os pontos de dúvida, para elucidar as di- ·
ficuldacles, que os circulistas não conseguem reso1ver por si mesmos.
4. O assunto proposto, de antemão preparado, será explicado por um dos circulistas, por escrito. preferive1mente.
5. Fei~a a exposição, con,ieça a receber dos d emais as obje~

).

' -,,-..

e~ simples.

'
6 . E ssa disputa tem como finalidade esclarecer bem e assi1nilar a que~t~o, por coi:seguint~ ~ discn,ssão manter-se-á sempre
dentro dos lnmtes da caridade cnsta. Sera como que uma palestra
familiar em tôrno de um assunto.
·
7. Ao terminar a aula, marca-se logo o novo assunto e escolhe-se, por convenção ou por sorte, qual dos circulistas h á de expôr
e defen.der a tese. Onde os catequistas forem mais capazes, pode-se
determmar o assunto para todos e no dia do círculo se sorteia o
expositor.
8. Cada cir~ulista terá um caderno onde anotar as obj~_
çoes , ~om as respetiva,s respos.t~s. e so~neh1do a resolução principal
do cnculo. Se isto parecer dific1l, haja ao menos um lívro de atas
ou crônicas, onde se registrem os círculos todos.
Nunca falte no fim urna palavra de louvor e de animação.
Será um estímulo para todos.
Esteja à disposição dos catequistas uma boa biblioteca. Já
temos em língua vernácula alguns lívros de valor. Tenham também a assinatura de algumas revistas catequéticas e rn1ss10nanas,
donde possam ti.rnr luzes e ilustrações para seus estudos.
.A fi~alidade de~ses círculos de estudos ou certâmens de pe,<;Iagogia~ P10 XI ,ª. d~.1xou b~m cl,~ra em sua carta de aplauso ao
Catechi.sta Cathohco da Italia: Intensificar o ensinamento catequético, para a formação de uma sólida consciência cristã. Tornar
rna~s práticos e mais seguros os benefícios que resultam da preparaçao de professores idôneos, e com a aplicação de um sistema pedagógico; que. corresponda às exigências e à capacidade das crianças, de maneira a obter, proporcionadarnente à idade do aluno
~ c;:!aro e vivificador conhecimento do Dogma, .da Moral · e da Re~
hgiao. Proc~rar, em suma, que o ensino do catecismo seja organizado (repartido) em forma de verdadeira escola, e com método
próprio ao altíssimo fim que tem de conseguir. Este é um programa que merece, por certo, o mais amplo apôio."
E'.:identernente nada disto se consegue sem os meios rnatena1s. Nao se pode absolutamente prescindir do dinheiro, é óbvio.
Mu~t~s serão a~ desp~sas.
Benditos dinheiros gastos nessa obra
e;spmtuall Mmto mais bem empregados do que os aplicados na
ornamentações de tapetes, ouro e pediarias dos altares das matriz~s. <?s te_?lplos d~ marmore cairão por terra, os templos do espínto bnlharao por toda a eternidade.
V<'
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Reuniüo dos catequistas

Literatura para os catequi.stas

Pedagogia
Diretrizes Catequéticas - Negromonte -- Vozes.
l'cdagogia do Catecismo - Negromonte - Vozes.
1<edagogia Popular do Catecismo - Tibúrcio - Edit. A. B. C ..
l ormaçâo da Co nsciência - Valeska Paixão - Vozes
Métodos e Programas - Valeska Paixão - Vozes.
.
O Educador Católico - Boing -:--- Edit. A. B. C ..
1

Doutrina
P~r~ os peque1:0~ do Jardim de Infância -

l
1

Revistas:
Rua Claudio Manoel 1141 Boletim Catequético
zonte - Minas.

··-· ürgúo ofidal da Direção Central Catequética de
Buenos Aires. Matheu 128.
/i oflw Catequética - Periódico do Ginásio Anchieta Porto Alegre.
lil'riisla Catequética - Rua elo México 11 Rio. '
Hol< :tim C. E . C. - Avenida Riachuelo, 105 Recife.
< .'r11t·11111·.1·is

E ' necessário que de vez ém quando os catequistas todos s•'
reunam sob a presidência do pároco. Essas reuniões serüo foitas
ordinariamente conforme indicarem os estatutos da C. D. C. Núo
impede, porém, se façam, de vez em quando, reuniões extraor<liuúrias exigidas pelas necessidades eventuais.
Qual a finalidade dessas reuniões? Bi:evemente :
1. Manter a mais p erfeita união entre os catequistas, pela
unific:;ção elo apostolado, pela sistematização cada vez mais racional do trabalho individual.
2. Discutir os programas traçados. Muitas cabeças pensam melhor do que uma: talvez a experiência não tenha aprovado
uma medida tomada, talvez algumas falhas a corrigir, algum ponto
a melhorar. Não há nada que se não reforme ...
3. Combinar novos planos de ação seja por exemplo: preparar uma festa, organizar um passeio, uma mobilização das crianças, etc.
E' aí que se apresentam e solucionam as dificuldades, e se
discutem as opiniões a respeito desta ou daquela medida a tornar.
Talvez alguma novidade, alguma descobeita que possa interessar
a todos ...
4 . Dar conta dos trabalhos já realizados: isto se faz por
·m eio de estatísticas, de quadros de comparação, de maneiras que
todos fiquem cientes do movimento geral da catequese.
5. Reanimar a coragem e reavivar o entusiasmo para novo
esfôrço. Não deixe, pois, o sacerdote de dirigir aos seus apóstolos umas palavras de louvor, de consôlo, de confôrto e d e vida.
Cada catequista deve ter a liberdade de expôr seu parecer
e apresentar suas dificuldades, e também a liberdade de sugerir
novas idéias e planos. Tomadas as deliberações, a última palavra
caberá ao sacerdote que, depois de esclarecer as questões, decidirá segundo as normas da prudência, o que se deve omitir, protelar ou levar imediatamente à prática.
Seria muito útil se a essa reunião comparecessem também os
catequistas das capelas, escolas e colégios.
As resoluções tomadas sejam anotadas num caderno de crônicas, as quais serão lidas na reunião seguinte.

Belo Hori-

Abée Quinet - Vozes
L içoes Catequetzcas - Abée Quinet - Vozes.
Exercícios práticos do catecismo - Abée Quinet - Vozes.
Meu Caderno de inst1'Ução religiosa - Abée Quinet - Vozes.
Apontairnentos do Catequista - Abée Qui'net - Vozes.
Man1'!°'l de Rel~gião - Negromonte - Vozes.
Caminho da V ida - Negromonte - Vozes.
Doutri1w Viva - Negromonte - Vozes.
Explicação do Pequeno Catecismo - Slater - Vozes.
Catechista dei Piccoli - Tip. Pontifícia - Roma.
Meu Senhor - Catecismo em Imagens coloridas - Pia Sociedade S.
Paulo.
Catecismo Segundo o Evangelho - Abée Charles ~ Vozes.
Catecismo dás Meninos - Rua Caio Prado, 28 - S. Paulo.
Esboços Catequéticos - Stieglitz - Vozes.
Planos de lições de catecismo - E. Gonzaga e J. Lopes - Ginásio
Arnaldo de Belo Horizonte.
Catecismo Escolar e Popular - Spirago - Taubaté - S. Paulo.
Pata entender ª' missa - Parsch - Mosteiro S. Bento - Rio.
Vida Litúrgica - Dr. L. Beauduin - Mosteiro S. Bento - Rio.
Pontos de Religião - Frei Fidelís - Rua Santo Antonio 9 S. Paulo.
· '
Cadernos Catequéticos - Valeska Paixão - Vozes.
Catequista Prático - Vozes.
Manual do pequeno Catecismo - Perardi - Vozes.
Doutrina Cristã - Pascucci - Edit. A. B . G ..
As verdadeiras Caçadoras - Contos Edit. A. B. C ..
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Manual de Catequese - Miguel Meyer - Tip. do Centro P. Alegre.
Testemunha.s de Cristo - Edit. Anchieta - S. Paulo.
Introduzione Religiosa per exempi - Schoupe - Torino.
Il catechismo agli adulti - Castegnaro - Casa Edit. Giovani Galla - Vincenza.
Meu Catecismo - Negromonte.
Sou Cristão - Cardeal Câmara.
Catecismo Maior - Boaventura Poll - Mensageiro da Fé.
A Missa Explicada - Beebe - Vozes.
.
Synopsís Catequísticas e Gráficos -. Matheu 128 - Buenos Aires.
O meu Catecismo - 5 cursos - Livraria Salesiana Editora.
Meu Catecismo - 4 cursos - Liv. José Olímpio Editora.
Doutrina Cristã - 4 cursos - Edições Paulinas.
Catecismo da Doutrina Cristã - Livraria Selbach - P. Alegre.
Exposição Sumária da Doutrina Cristã - Tip. La Salle.
Novo Manual do Catequista - Perardi - União Gráfica - Lisbôa.
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OHGANLZA<)AO TC.:CN I< :A

~;11 ;1 111d11 o 111uu<lo; lugar que requer muito silêncio e respeito,
11111ito 111ais ai11da se nela se conserva o SS. Sacramento.
St·11ta 111dhor na sala de aula o quadro negro, a máquina
d1 · prnjq:i·ws, a vitrola, o gravador. o palco e seu pegueno conjunto.
t\ igreja se presta melhor para uma visita colet.iva, de vez
1·11i 'l'1a11do, para uma lição de coisas, para ver e explicar os sím111 ilos 1i l i'i rgicos, imagens, figuras , objetos sacros, etc.

Tendo já estudado os diversos sectores, por oudc S(' rami -fica a organização, e angariado, nas diversas associações e 110 magistério escolar, os apóstolos da doutrina, resta-nos passar ligeirmente alguns complementos indispensáveis à organizaç_ão material
da catequese.
Nem todos os centros estarão inicialmente em condições de
se equipar de todo o material didático, nem siquer de salão e m~
biliário perfeitamente adequado. Não faz mal. Vamos descrevelos da mesma fórma. Tudo virá a seu tempo.
E mesmo que faltassem de todo esses recursos materiais,
não seria motivo para desleixar o apostolado. Cristo deu catecismo no templo, e nas sinagogas, mas também nas ruas, nas praias,
nas casas particulares. A sombra de uma árvore é, muitas vezes,
melhor local do que qualquer sala perfeitamente aparelhada. Não
obstante, atendamos aos apêlos da moderna pedagogia para organizar psicologicament e o local ordinário de nossas aulas.
1.

~

_ /\li ol1iliário

l)equenas estantes com cadeiras de encôsto, proporcionais
ao taniauho das crianças; bastante cômodas e com todo o aparell1 a111cnto de classe, conforme as prescrições da pedagogia.
·
Essas · carteiras sejam, quanto possível, individuais, ocupa( las sempre pelos mesmos alunos, dispost~s por orde~ de tamanho,
ficando mais junto ao mestre os pequenmos. Defeitos como surdez ou miopia dão direito natural a um lugar separado, de acôrdo
com as necessidades fisiológicas.
A mesa do catequista deve ficar sôbre um estrado mais alto,
1nua facilitar a supervisão da escola, e dominar com um simples
olhar todos os alunos. Faz parte desse mobiliário um quadro negro, ao alcance de todos. Junto dele, giz de diversas côres, régua,
esquadro e compasso.
Um armário para guardar o material didático: cadernos, cat ecismos, quadros, distintivos e outros objetos que os alunos não
podem conservar consigo.

A sala de aula

Sala ampla, arejada, clara. Decorações singelas, com a verdadeira beleza da simplicidade. A criança é simples. Coisas extranhas, rebuscadas, impressionam mal. Muitas fi guras e arabescos, máxirne se b errantes, mal acabados, serviriam. apenas para irritar os nervos, importunar o espírito, roubar a atenção, perturbar
a quietude e desviar & convergência dos olhares para o mestre.
Na parede principal um belo crucifixo, que inspire sentimentos de piedade. · Em lugar acessível, uma imagem de Nossa
Senhora, bem ao alcance das crianças.
Junto à entrada, ou em lugar à parte disponham-se cabides,
para o.s chapéus, casacos, sombrinhas, etc. Também não faltem
torneiras, para uma rápida higiene, depois dos brinquedos e divertimentos. Em questão de -local há os que preferem a igreja, por
ser o ambiente natural de piedade, recolhimento e silêncio, perfeitamente de acôrdo com a natureza do ensino.
A preferência, assenta em argumento psicológico, mas há
razões de ordem prática, para não fazer do templo a sala ordinária do catecismo, que deve ser dado em forma de verdadeira escola. Em sala de aula propriamente dita, a criança se sente mais
a gôsto e o professor mais desempedido, com mais movimento e liberdade, para usar todos os subsídios intuitivos da escola moderna.
A sala de aula não tem tanta coisa para desviar a atenção externa
dos alunos.

.'3 .

Material didático

Uma boa coleção de quadros catequéticos, ( 506), da história sagrada, dos mandamentos elos sacramentos é indispensável para uma boa explicação ela doutrina.
Munido de um bom pantógrafo não será difícil -0 catequista ampliar essas coleções de desenhos e gráfi~os , map~s e ilustrações, editados em quadrinhos pequenos em diversos hvros de catequese.
·
Formam excelente material didático os ob;etos do culto, cálice, ostensórios, cibórios, etc. torneados em madeira ou modelados
em terra cóta. Coleções de cartões postais, ótimos para projeções
luminosas bem como filmes catequéticos, já em preciosa abundância. (507).
(506)

(507)
_1 .'

Livraria do. Globo - Porto Alegre.
Idem, 180 Cartolinc Catechistiche - Pia S. di S. Paulo - Roma.
Informe-se: Direção Central Catequistica. Càsa dei Catequista - Mateu 128 - Buenos Aires.
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Na sala mais ampla uma biM.ioteca infantil provida de bons
livros amenos e piedosos: vidas de santos, contos, histórias, bons
romances, aventuras, etc. Assinem-se algumas revistas infantis
catequéticas, missionárias.
'
Um harrnônio para os ensaios de canto em comum livrinhos
de cânticos populares, sacros e profanos. Ensinar a ca~tar é ensinar a rezar duas vezes.
. Um mostruá;i? permanente de prêmios, que serão conquisfantil. Outro armano para guardar os brinquedos. O ideal seria
ter um salão. destinado para os jogos, com mesinhas e cadeirinhas.
adequadas.

Um pequeno museu catequético é também ótimo centro de
interêsse e de grande incentivo.
5.
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Cursos, programas e textos

A divisão da catequese . em diversos' cursos é uma conclusão lógica do sistema cíclico, que globaliza o ensino em diversos
círculos concêntricos, aumentando sempre as proporções, até abranger a doutrina cristã na sua maravilhosa totalidade.
Cada curso dá ao catequizando uma visão inteira da religião, mas esta visão de conjunto vai se tornando cada vez mais
ampla, cada vez mais nítida, à proporção que o aluno entra nos
seus pormenores e os contempla um por um.
Assim cada curso que êle passa é como que uma outra lente que se lhe põe diante dos olhos, para aprimorar a visão em tôda
a perfeição de suas formas.
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aula c•stivessem alunos adiantados e pequeninos principiantes.
Acabaria tudo por não se aprender nada, porque, ou se enfadariam
os primeiros com a lição das criancinhas, ou desanimariam estas
por nüo entenderem o que se explica aos maiores. Daí a necessidade de dividir a catequese em diversos cursos e secções, acomodondo-as ao adiantamento de cada um.
A maior parte dos autores divide a catequese em 4 ou 5
classes ou cursos, acomodando-lhes um programa cíclico de catg..----cismo, de acôrdo com o tempo e a capacidade receptora dos alunos. Atendendo às diversas circunstâncias de idade, sexo, e adian~
tameuto individual, separam as crianças ainda em dois ou três
grupos ou secções, dentro de um mesmo curso. ( 508).
Essas pequenas classes homogêneas fragmentam a catequese c;l iminuindo o número de alunos em cada grupo e multiplicando o número de catequistas, mas o resultado é muito maior, porque permite ensinar mais individualmente, tomando conta exata
dos deveres, das lições, dos . progressos, das dificuldades do catequizando.
A criança que não vê e não sente o catequista interessar-se
por ela em particular, não tarda a enfastiar-se da catequese. Permanece apenas enquanto sentir o atrativo dos jogos e dos brinquedos indo depois procurar novidades em outra parte.
A professora deve ter tempo de conversar com a criança,
de participar um pouquinho do seu mundo, conhecer sua família,
seus costumes, sua vida, suas alegrias, suas desgraças . . . D eve
conhecer tôdas as suas ovelhinhas e chamá-las pelo nome ...
Quanto ao programa, ou melhor a distribuição da matéria
de ensino, seja clara, lógica, cícliea e proporcional à classe a que
se destina. Não faltam paradigmas cíclicos selecionados por mãos
de mestre. ( 509).
A divisão de cursos que vai a seguir é feita mais sob o prisma psicológico do que didático. ·Os Revdos. Párocos, b em ao
par das circunstâncias locais, dividirão com mais acêrto a matéria
a ser ensinada em cada classe.

Material complementar

Um mostruário permanente de prêmios, que serão conquistados pelos alunos mais aplicados e mais bem comportados.

l: ,,

cio-o 11a l'Scola das 'irl111h·s e instruindo-o no dogma, na moral, na
1il urgia. de.
( )ra, n~alizar tal programa seria impossível, se na mesma

· Afóra esse material didático coletivo, t'.~ pn 'ciso lamb{m o
material individual: cadernos para lições escritas, cadernos purn
colorir, estampas, jogos de armar, etc.
4.
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E~ evidente .que a simples aprendizagem do pequeno catecismo na.o proporciona_ aos al~nos uma noção completa e integral
da doutnna, qu~ ~everao i:ir~bcar na vida, nem tão pouco um preparo bastante sohdo e suficiente para defender a Igreja contra os
ataques de seus inimigos.

a)

Curso pré-prirnário (Jardim de Infância)

Fazem parte dele as criancinhas que ainda não sabem as
(508)
(509)

Nos anos da catequese se educa o cristão perfeito, forman·~

C .P .B. 422, § 2.
Cfr. Revista Catequética.
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orações: sinal da cruz, Padre Nosso, Avl' Maria , Sa11lo A11jo, ,.
outras pequenas devoções.
Não basta q~e elas aprend~m a rezá-las de cór, mas que eutendam '.:1-m pouqm?ho o que dizem. Explique-se-lhes o sentido
elas or~ço~s por me10, de comparações e exemplos, falando do modo mais simples poss1vel, falando mesmo a linguagem infantil.
_ P:evalece aqui o ensino individual, uma por uma. Tomar
as maosmhas, traçar com elas o sinal da cruz, reptir pausadamente, palavra por palavra.
•,
A criancinha de 3 a 6 anos, cândida, inocente, ingênua, esLa naturalmente voltada para o Papai do Céu. E' o tempo melhor
de encher-lhe a alma de ~antas impressões, falando-lhe do Anjo
<la ,Guarda, de ~ os_sa S~nhora, do Menino J esüs em Belém e Na~
zare. Essas pnmeiras impressões são indeléveis.
.
. Seja, pois, a preocupação principal do catequista levar as
cn~ncmhas ~ J e_sus, orientar para o céu suas pequeninas almas,
gu_iar seus pnn~erros passos pela _verêda sublime da santidade, aproveitando para isto o dons recebidos por elas no bati~mo.
. Quanto ao método de ensino seja, quanto possível, intuitivo-ativo: coloq:iem-se nas mã~sinhas das crianças figuras bonitas,
quadros suge~t1vos, desenhos smgelos para colorir, jogos fáceis de
armar. Versmhos curtos para decorar e recitar são ótimos atrativos.
~aça-se imperar a disciplina do amor, da doçura, do carinho, P?is a timidez infantil não admite o rigm· e a severidade. O
cateqmsta tem_ que ser outra mamãe cheia de paciência e brandura. A mans1da? do mestre e a docilidade da criança se completam e se harmomzam naturalmente. ·
Cientes disto _as rnães não terão dificuldade em confiar por
'.d9m~as, ~o~a~ se~1s. fil~1inhos aos cuida~os das catequistas. Os pais
ate se sentimo felizes por saberem tao contentes, tão satisfeitos
seus pequerruchos naquele Jardim de delícias.

,, . E' de máxima utilidade a organização de um Jardim de Inf'.mcia. Obra ~e ~ran~e alcanct;" que merecia um estudo especializado e fundaçao imediata em todas as paróquias.
No que se refere aos textos a serem adotados no ensino
-p_ré-prírnârio, ~ . l.o Congresso Nacional do Ensino de Religião, reahzad~ na Caprcal Federal sob os auspícios do grande apóstolo do
ca_tec1:mo, S. Em. o Cardeal D. Jaime de Barros Câmara, deixou
:ns ~a~1zadas , em plenário as seguintes conclusões claras, precisas,
mtmtivas praticas:
·
Ensino pré-primário

1.
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5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

1kv< · aprcser;tar e sugerir atividades ao alcance das crianças
d<' Jardim de infância.
1kve apresentar a doutrina em meras afirmações, sem raciocínios.
Da doutrina deve apresentar apenas o que estiver ao alcance
das crianças e das suas necessidades.
Fazer sempre que possível apresentações concretas, em virtude de pouquíssima capacidade infantil para as abstrações .
Pode partir das orações - Padre Nosso, Ave Maria - ou
?ingi~-se mais à vida de Jesus, no que tem de mais accessív_y
as cnanças.
O livro, composto em classe pelas próprias crianças, constitui um ideal, sempre que o catequista esteja habilitado a corrigí-lo.
·
A apresentação da doutrina e de orações em versinhos infantís facilita a memorização.
Convém deixar lugar ao desenho espontâneo, tão próprio da
idade de Jardim de infância.
Convém que, além do livro de texto propriamente dito, com
ilustrações a côres, haja os mesmos desenhos em folhas separadas, para as crianças colorirem.
E ntre os livros existentes, merece especial menção o "Para
os pequeninos do Jardim da Infância" do Cônego Quinet.

( 510).
b)

Cursos primários
Prim eiro curso

Semelhante em tudo ao Jardim de Infância, o primeiro curso
outra coisa não é que a continuação do pré-catecismo.
Às primeiras orações acrescentam-se ainda o Lembrai-vos, a
SaJlve Rainha, o Creio em Deus Padre. _ As noções do pequeno
catecismo juntam-se a história da . criação; o Pai do Céu; o nascimento e vida de Jesús Cristo; a Sagrada Família em Nazaré .. .
O campo é vastíssimo e cheio ele aplicações práticas. E'
este, em esqueleto, o programa para este curso. Com essas noções fundamentais já vão os pequeninos aprendendo a amar a
Deus e ao próximo; já vão exercitando as pequenas virtudes.
Afigura-se à, primeira vista mais fácil dar catecismo aos pequeninos que aos grandes. Engano. Quanto mais tolos, tanto mais
(510)

Vide: "Revista Catequética" pág. 37, n.o 15-16, 1950.
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difícil assimilar a doulriua.
l\equcr 11iais !'11id:1do <'111 prnpurnr
as aulas. Aqui a professora tem que sei· miic : ajeitar o ulimeuto
na colherinha e levá-lo à bôca da criança, cujo ú1 iico trabalho é
engulir.
Os pequeninos de 6 e 8 anos, semi-analfabetos, não raciocinam, não deduzem, não fazem elipses, não supõem palavras, cJependem tão somente do que vêm e ouvem.
.
O que se visa no pre-catecismo não é tanto o ensinar o catecis~o e exigir o saber a doutrina. E' em primeiro lugar a formaçao dos corações. Portanto não se insista demasiado no crer
pois a criança crê sem dificuldade no maior dos mistérios. O prin~
cipal é levála a amar o Menino Jesus, a gostar de Nossa Senhora,
a ter pena de Jesus Crucificado, a respeitar o Pai do Céu, a confiar no seu Anjo da Guarda.
. Assim os primeiros pensamentos serão retos; os primeiros
desejos. se,rã.o pur~s; ?s primeiros )uizos ~erão honestos; os primeiros rac1oc1mos serao iustos. Isto e a rudez, alicerce da futura personalidade.

.i.., "

""d""*' ,,'.'.la :,,:

dia da primira comunhão.
.
Seu fervor se desperta mais intenso, quando o cateqmsta
lhes ensina a prática dos pequenos sacrifícios, que são as "flores"
<kstina<las ao Menino Jesus. E cresce mais ainda seu entusiasmo,
se se lhes contam os belos e edificantes exemplos de meninos santos e privilegiados da SS. Eucarístia e de Nossa ~enhora,, ~orno foram Cuido de Fontgalland, Vasco Fochesato, Sao Tarcmo, Imelda Lambertine, tantos outros.
Exitá-los depois. à, i~tação daq~eles_ me?inos sar:tos, . ~an
do-lhes com isso os prmc1p10s de uma vida mtenor que, icentwada
assim desde a meninice, vai produzir mais tarde excelentes resultados. Lembrar-lhes de vez em quando que já não são criancinhas
de Jardim, que já são capazes de alguma fôrça, de alguma resistência contra o demônio.

Terceiro curso -

Sem se atender muito à idade (não é ela que marca definifo,:am~nte o curs<:'., da criança) vão se passando para o grupo da
pnmerra Comunhao os que, atingido o uso da razão, se manifestam
capa.z~s d~ satisfazer às poucas cond ições requeridas para serem
admitidos a sagrada mesa. São elas: Conhecimento dos mistérios
necessários de necessidade e meio, e o gôsto do SS. Sacramento.
Uma das nossas preocupações seja levar quanto antes as
crianças a Jesus. Insistir neste ponto nunca é demais. Há muitos
pais e mães piedosas que, contra o desejo do Santo Padre e as prescrições do decreto "Quam singulari'', não permitem seus filhos tomem a santa comunhão com cinco, seis, sete e até nove anos, alegando não estarem bem preparados, quando, d e fato, não lhes
falta requesito algum para satisfazer-lhes o justo e santo desejo
de se unirem ao divino Amigo das criancinhas.

Quarto curso -

1:

(511)

Divisão de programas, matéria de ensino para os diversos cursos. Vide:
"Revista Catequética", pág. 5 e segs. , n.o 20, 1951.
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( Benjamins da A. C. )

Consta quasi. inteiramente de adolescentes, que já se guiam
mais por próprias convicções, que já raciocinam s~bre o seu futuro, e que por si mesmos se convencem da necessidade de completar sua formação moral e religiosa.
.
No programa há de figurar, como matérias complementares do catecismo: dogma, moral cristã, história eclesiástica, apologética, ação católica. ( 511).

"
Seu programa de estudo será o Pequeno Catecismo. Que
eles o compreendam quanto o permite sua p equenina inteligência.
Quanto à preparação para a primeira Confissão e primeira
Comunhão, já estudamos minuciosamente o assunto páginas atrás.
.
Tal preparação não consiste só na aprendizagem do catec1sir;o, mas também na formação espiritual, na prática das virtu-

- .

( Cruzadinhos )

E ' preconceito de muitos pais que, feita a J?~imeira c_o~u
nhão, já se está suficientemente preparado em matena de rebgrao.
Por isso o sacerdote tem obrigação êle esclarecer-lhes as idéias, fazendo questão de que todos os neo-comungantes · continuem a frequentar a doutrina .
. Para estes já se vai alargando bastante o ciclo do ensino. ·
Catecismo explicado, história bíblica, liturgia, culto à Nossa Senhora e aos santos . ..
Aqui 1'á é mais fácil aproveitarmo-nos da iniciativa dos alunos: pelas lições escritas, pelos testes, pelos certames. E' fácil
fomentar o interêsse e a emulação.
Não se descure, porém, a formação interior. Para isto veja
o programa estabelecido para a Cruzada Eucarística.

( Neo-comungantes)

• '"Y -

00

111d11, desejo <111c se excita, J:azeudo lembrar mmtas vezes o magno

O educador ev~te os extremos: nem muito rigor, para não
ferir nem demasiada familiaridade, carícias e afagos, o que deixaria os meninos efeminados, moles e cheios de melindres.

Segundo curso -

:": ~ :.:,~'~': :b~' Jesus Sa~:m:=~-1
1
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Nesse último curso Lk l'11si110 pri111:'1rio l'rnl1C\'at11 a :qmn· ..
cer, dúvidas a serem dissipadas, dificuldades a serem t'selarceidas.
pontos vitais da doutrina a serem aprofundados.
Não sendo possível ao sacerdote, ensinar êle mesmo, o que
seria o ideal, procure um mestre bem preparado, que inspire ~cm-·
fiança.
Com as naturais mudanças no desenvolvimento físico, inteletual e moral dos adolescentes, vai se mudando também o modo
de os tratar, seguindo se:npre as normas da psicologia aplicada:
colocar-se no mesmo pol1'to de vista do aluno, tornar-se pequeno

().

7.

e)

Ensino prilnário

em método, indutivo;
em doutrina, concêntrico, de acôrdo com as possibilidades de cada série e as necessidades da época;
e) 0m formação, vital, preocupado com a essência da vida
cristã t sempre ao alcance das crianças;
d) em técnica, ilustrado, em linguagem proporcionada à
série a que se destina, com exercícios que facilitem a
compreensão e penetração da doutrina na vida, e em
tipografia, que a criança possa ler com facilidade;
conclui-se:

3.
4.
.5.

Cursos secundários

Assentado que os textos secundários:
a) já podem apresentar a doutrina mais organicamente e
em método progressivamente dedutivo;
b ) devem corresponder aos interêsses e às tendências dos
adolescentes;
c) devem dar o sentido vital e encaminhar para a prática,
com uma apresentação mais positiva que negativa da
moral e apresentando as virtudes pelo seu lado mais
simpático;
d) a admiração dos jovens deve ser encaminhada mais para as pessôas que para as idéias (primeiramente para
Cristo, em segundo lugar para os Santos, e estes psicologicamente escolhidos e apresentados);

a)
b)

2.

dt•\ t•1u ser liastaute accessíveis econômicamente.
textos existentes. no Brasil, foram indicados cofelizes os "Sou Cristão" do Cardeal Câmara e
Catecismo" do Padre A. Negromonte.

Ensino secundário

Assentado que o texto primário deve ser:

Devem ser experimentados programas regionais, adaptados às dioceses e paróquias, antes de se chegar ao
texto único para todo o Brasil.
Além dos Evangelhos, deve-se aproveitar no texto pri-·
mário o Antigo Testamento e a vida dos santos, quando
oportuno.
Os textos devem corresponder a cada série primária, de
modo que, ao término do curso, a criança tenha de doutrina o suficiente para a vida cristã.
Os textos em perguntas e respostas conduzem mais facilmente à memorização pura.
As fórmulas de orações, que não sejam as consagradas
pela Igreja, devem ser curtas e em palavras e senti~
mentos adaptados à criança.

·_·_~_-_'"_-~--~-f.i--~-~~-,,

1_1_>1_•:_/\_L_ _ _

No ensino secundário já não lida o mestre com crianças,
mas sim com adolescentes e jovens.
A feitura da pedagogia toma outro aspeto, de acôrdo com o
desenvolvimento psico-fisiológico dos educandos.
As resoluções levadas a plenário no l.o Congresso Nacional
do Ensino de Religião, determinam nitidamente o que se tem a
fazer quanto a escolha e aplicação dos textos nos/cursos secundários:
I

com os pequenos e grande com os grandes.
Para facilitar a aplicação dos textos no ensino primário, leiam
os catequistas este precioso condensado de resoluções do l.o Congresso Nacional do Ensino de Religião.

1.

Os textos
Entre os
mo mais
os "Meu

( ; :\ 1 L 1,1 11 1 S J' i\

conclui-se:
1.

2.
3.
4.

,,
i

(512)

·1':"'!
1
'

,
'

Um programa único prepara o caminho para um texto
único para o Brasil.
Uma comissão de estudos deve ser nomeada para preparar o texto único.
Os textos devem ser diferentes para os estabelecimentos de ensino religiosos e leigos.
Enquanto não tivermos o texto único, tornar accessíveis
economicamente os vários textos existentes.

"Revista Catequética" pág. :38. n .o 1.5-16, 1950.
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Entre os vários textos existentes, foram rcpntmlos
felizes:

111ais

a)

para o ginásio, a coleção do Padre A. Negromonte e a
coleção "Testemunhas de Cristo";
b) para o colegial, a coleção "Luz e Vida" e a coleção "Testemunhas de Cristo". ( 513).

6.

Classes mixtas

E' assunto muito discutido a organização das classes. Cada
pároco encara a questão pelo seu prisma pessoal. Uns têm catequistas capazes e suficientes, podendo fragmentatr os cursos em
diversas classes, segundo os sexos e segundo a capacidade; assim:
classe dos fortes, dos fraccis, dos anormais, etc. Outros não têm
absolutamente elementos para fazer essas divisões psico-pedagógicas, tendo que aglomerar, reunindo oves et boves, para aproveitar o pouco tempo de que dispõem para esse grave mister.
Neste sentido a controvérsia se desfaz em questão de número, o que pouco a pouco se resolve. O ponto agudo é o assunto
das classes mixtas.
Há os que insistem na separação absoluta dos sexos em classes distintas. A medida parece impraticável. Na maior parte das
nossas igrejas e capelas e mesmo nos educandários, teremos que
admitir classes mixtas.
Mas cumpre distinguir desde já, classes mixtas no sentido
cristão e classes mixtas no sentido pagão, tais como essas da moderna coeducação, que outra coisa não faz sinão pôr fogo ao rastilho de pólvora das paixões latentes. Essa promiscuidade absoluta,
causa mortis de muitas almas, máxime nas classes dos adolescentes, deve ser simplesmente proscrita como antipedagógica. Podemos admitir classes mixtas, com certas restrições procurando, quanto possível, a separação de sexo, tanto nos recreios como nas aulas.
As meninas ocupam um lado dos bancos e os meninos o lado opôsto. Onde não fôr possível separá-los assim lateralmente, devido
talvez à exiguidade de espaço, então ao menos fiquem os meninos
nos bancos da frente . ..
Assim ficarão fmstradas as ocas10es prox1mas de graves inconvenientes, suposta, é claro, uma boa disciplina e uma constan(513)

Veja: "Revista Catequética" , pág. 39, n.o 15-16, 1950.
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k vigih'\m:ia do catcc11iista. A seus olhos atentos e perspicazes nada escapa do que se passa entre as crianças, e isto, mesmo sem
ostentação, sem ser percebido por ninguém.

Mais: as classes mixtas, entre os pequenos, não são contra
a "ciência do menino'', e nem trazem maiores perigos morais, porque a escola infantil é um ambiente familia.r e, além disso, na criança, até os 8 ou 9 anos, o desenvolvimento das faculdades caminha
paralelamente ·em ambos os sexos, facilitando até a emulação entre
os alunos.
Exigir, portanto, uma separação absoluta entre os meninos
e meninas de tenra idade é exagêro, é desconhecer a psicologia , infantil ou então é querer ver o diabo por tôda ,7 'parte . ..
7.

Matrícula

Ponham os catequistas o máximo interêsse em matricular
tôdas as crianças de sua circunscrição. Para isto terá que ir p essoalmente de casa em casa. Sermões na igreja não resolvem. Ir
arrebanhar as ovelhinhas uma por uma, e trazê-las para o oratório festivo da catequese, isto sim é trabalhar cem por cento.
Quando o aluno é novato, um breve exame permitirá alistá-lo no curso respetivo ao seu adiantamento. Os demais já deverão estar integrados nos ciclos do catecismo, de posse, portanto,
de suas fichas ou boletins de exame final.
A matrícula nas escolas e grupos não apresenta dificuldade.
As crianças serão inscritas pela respectiva classe, recebendo as
aulas dentro do horário escolar.
Esses livros de registro matrícula, chamada ou ponto seguem
sistemas diversos, uns mais práticos outros menos. Há os que preferem organizá-los sob forma de fichas. Também serve. O essencial é haver contrôle sôbre a frequência e o aproveitamento.
Vai aqui um dos métodos mais práticos. Com o mais simples relance de olhos sôbre a página do livro, o mestre se certifica
da média, da frequência, do procedimento e aplicação do aluno.
O presente modêlo pode servir de base para um ótimo fichário.
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LIVHO DE MATH!CU l.J\

Não falte na secretaria da catequese um Livro de Matríc11la muito bem ordenado, onde se registrem os alunos inscritos, corn
as devidas notas e datas importantes de sua vida cristã.
O livro de matrícula poderia também ser organizado pelo
sistema de fichário, talvez mais prático, pela facilidade de remoção das fichas para melhor ordem.

NOME DA CRIANÇA

1

FILIAÇAO

1

_I

RESIDENCIA

1NAS.1 BAT. D ATAS Admis. Salda
Cris.

l lcom.

l ~ ty-~
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1
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LIVRO DE CHAMADA
Para controlar com maior simplicidade a frequência e assiduidade dos alunos, preferem muitos catequistas riscar um caderno
com as seguintes disposições: a l.a coluna para os nomes, a 2.a
para a conduta (notas de comportamento) , a 3.a para o aproveitamento (notas das lições) , a 4.a, dividida em quadrinhos, correspondentes aos dias do mês, para marcar a frequência às aulas.

NOMES

a.:
:2!

o
(.)

FREQUENCIA ASSIDUIDADE

( :1111lorn11· i11tli<'a a grnv11ra, o primeiro 11omc couta 11 prcs1·11<_·11s e· ·I f:ilt·as; o scg1111clo 10 presenças e uma só falta, pois faltou
1111111 sc'1 vc·:t. desde <111c começou a frequentar a catequese isto é,
dia c·i1H·o. No presente caso o catequista verá logo que o m(lÍS assíduo :1<p1 i <'- j11stamente o que apresenta menos pontos de presença:
11111a falta contra quatro!
Além disso, sabe perfeitamente o dia em

que o al t1I10 faltou. E pelos pontos de louvor ( ! ) ou de censura (?)
anotados na coluna de procedimento, capacita-se logo do bom ou
m{m compo1tamento de cada um: o primeiro apresenta 4 censuras.
e 2 pontos de louvor; o segundo 5 pontos de louvor e uma sensura apenas. . . Cada um tem 3 notas de lições escritas ou orais que
no fim do mês ou do trimestre hão de perfazer a média de aproveitamento.
Catequistas mais caprichosos preferem r6rdenar em cadernos separados o que aqui se resume nas coluhas do livro de chamada. Fazem como que um "liber .status animarum" da catequese. O sistema é ótimo e o proveito será tanto maior para seus catecismos. O catequista ideal não se contenta com meias medidas:
tende sempre ao mais perfeito .. .
Quanto ao momento da chamada, querem alguns fazê-la no
imc10 das aulas, preferem outros deixá-la para o final, dando aos
impontuais sómente meia presença ( - ) . Veja cada um o momento que acha mais oportuno!. . . Procure acostumar as crianças a
justificarem suas ausências ou impontualidades.
Cattões-pontos
Em muitos catecismos costuma-se entregar ao aluno um cartão-ponto cada vez que vêm à doutrina. São pequenos retângulos
de cartolina numerados, conforme o número de pontos, que o aluno possui registrados na caderneta escolar. Quem tem cinco cartões de um ponto poderá trocá-lo por um de 5, 2 de 5 por um de
10 e assim por diante, de maneiras que o menino sempre tem consigo os "seus pontos" com que há de conquistar um prêmio em
qualquer dia de festa. Acontece, porém, que as crianças os perdem ou trocam.
Mais prático parece colocar nas mãos dos catequizandos urna
cadernetasinha elegante, de tamanho cômodo para levar no bolso.
Será dividida em quadrinhos encimado pela data do dia. Cada
aluno que assiste àquela aula recebe um pequeno sêlo coloddo
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( convenci.onad~o p~lo c~11Lro do catecismo) q11c adaplu ao <[Ha<lriAssim nao ha pengo de tnicas e cstravios <fo po11Los. I•: cada
criança se esforçará para não deixar nenhum quadrinho sem 0 respetivo · sêlo.
·
n~o.

o,,.

4

1 111•:

oo , w . _ , , _ , _..,..._~-----·

•141

A 1,

1:lasst· · · · · ·· -·· ·· · · · ··· · ·· ··· · Ano . . . ... ... . . .. .
l )o t\111110 . .... .... ... ... . . ...... .. .. ... .. ... .. .. .

ov~

, . Adote o catequista qual dos sistemas que melhor e ~ais
pratico lhe pareça. Em todo o caso ,esteja sempre inteirado de como andam seus alunozinhos, esteja a par da frequência, assiduidade, aproveitamento, piedade, etc. Não nos importa tanto saber
·quantas aulas . demos, mais nos importa saber se as crianças apren deram, se se mteressam por elas, se tiraram delas real proveito.
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Os quadrinhos acima dão espaço para marcar as notas obtidas durante um bimestre. Feito o resultado final, passa-se 0 resultado para a CADERNETA DA CATEQUESE, que será entregu~ a cada aluno, devendo este levá-la pessoalmente para os pais
assmarem.
No fim do ano se fará o resultado final dos seis bimestres,
extraindo a média, que será levada em cotêjo com as notas dos
exames finais, para a nota definitiva.
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A Catequista

NOME
INGRESSO
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1

1

1
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6.º
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O Pároco
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Funcionamento das aulas
Seria conveniente que todos os cursos funcionassem simultaneamente, no mesmo dia e na mesma hora. E' conhecida a grande
influência psicológica do número, quer sôbre os catequizandos, que
gostam de brincar juntos, quer nos meninos ainda esquivos, que
forçosamente se sentirão inclinados a acompanhar a massa. Pars
maior trahit ad se minorem. A parte maior atrai para si a menor.
Em muitos lugares costuma-se fazer a doutrina logo após
à missa dominical. Traz a vantagem de facilitar à criançada assistir ao Santo Sacrifício. Mas também tem suas desvantagens. Elas
vêm os pais saírem e desejam acompanhá-los. Não estão dispostas
a permanecer por mais tempo na igreja, pois já assistiram à missa, acompanhada talvez de um longo sermão.
Além disso é hora de movimento na igreja.
Em outros lugares deixa-se a catequese para domingo de
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tarde. Nas cidad<!S de i11ovi111<·11to <' 1111prc'>pri;1 1•ssa lu>rn , pnnpw
é justamente a horinha das visitas, dos pass<•ios :'1s praias, :cns J:cr
dins, à retrêta , ao futebol, ao matiuec, etc.
Nos sítios as crianças aparecem, porque i.r ú igrcj;: {· p:c r:i
elas um verdadeiro prazer, porque é passeio.
_
Nas matrizes de pouco movimento podia-se dar a do11lri11:1
aos sábados de tarde. E' uma sugestão que nem todos podcrúo
aplicar. Essa questão de dia e hora deve ser,. resolvida de difere: 1tes modos em cada paróquia, tendo o vigário presentes todas as
circunstâncias de lugar, tempo, meio, etc. O principal é que haja
uma hora fixa, de modo que as crianças se acostumem a chegar
sempre na mesma hora. Contínuas mudanças de hora ou de dia
têm como resultado a impontualidade dos meninos.
Nas escolas e colégios a aula de catecismo seguirá o horário estabelecido pelo regulamento escolar.
Se algum aluno, mesmo por justo motivo, chega atrazado,
dará satisfação ao respetivo catequista. Isto não é rigor demasiado, porque se deixar correr tudo ao bél-prazer de cada um, o mal
se alastra e, em lugar de um ou dois, são muitos os retardatários
que, justamente por isso, perdem as explicações, não as tendo ouvido desde o começo.
Quanto ao tempo, a doutrina não d eve exceder a uma hora,
e, passando disso, seja prolongada apenas para ensaio de canto ou
avisos. Do contrário as crianças se cançam e perdem tôda a boa
disposição.
9.

e,

~·

Contrôle Geral

Nas paróquias em que se acha organizada a C. D . C., basta
observar os estatutos, que marca as reuniões nos diversos centros.
O conselho paroquial se encarregará de orientar os demais catequistas, para que tudo corra com a máxima ordem e harmonia.
Far-se-á, de vez em quando, uma estatística geral da catequese, para se estar bem a par do movimento; para vêr o resultado do esfôrço; para ficar conhecendo os pontos fracos. Uma estatística bem feita sempre apresenta pontos a reformar, melhoramentos a fazer; mostrará os progressos e as faltas.
Se todos os catequistas trouxerem em ordem seus cadernos
de chamada e registros de classe, a estatística se faz com a máxima facilidade.
Será apresentado o relatório da catequese ao visitador que,
segundo ordena o Decreto Próvido Sane, há de visitar temporàriamt'lnte todos os centros, levando ao bispo o resultado de suas investigações. (514).
Sem essa relação exata não poderiam os Exmos.. Srs. Ordiná-
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Sc· 111 os 11 wios pecuniários é imposs!vel orga~i~ar m_ate:ialv·e
lt'<'llii·a 11 w 1il" a calc<pH"se. As despes~s sao nec~ssanas, sao ;ne . 1l;'iv<·is. Vi·ja:nos, pois, algumas sugestoes para a1udar a soluçao do
1)l'(ll11< 'l.ll:C.
( :olctas na igreja

Se ndo 0 catecismo a obra de caridade µor excelêi;i~ia, nad~
mais justo se façam, nas igrejas e capelas, coletas especiais, , des~1i iadas a distribuição do pão da palavra divina.
O centro paroqmaJ
deveria t er, no plano de sua organização, m;n coletor em cada capela, o qual zelasse por esse particular.

Livro de ,ouro
Haja no Livro de Ouro urna página de honr~, P.ªra os benfeitores expontâneos, bem como para todos os contn~mmtes ou associados da C. D. C. Pequenas contribuições mensais, pagas com
fidelidade, não impõem grande saciifí?io ~ ning~ém, e .servem de
crrande auxílio. Não faltarão na · paroqma pessoas .caridosas que
~e disponham a auxiliai' a educação religiosa das cnanças.
Festivais

Um dos meios mais comuns de organizar donativos são essas
festinh as ,de palco. Sob a prudente orientação .do Sacerdote organizem-se pequenos programas interessantes, cuia renda de ent~a
das h á de sei' aplicada na compra de santinhos, prêmios, matenal
didático, etc.
As próprias ci'ianças, b em ensaiadas, podem servir ~e atores.
Estímulo para si mesmas, e grande prazer para seus pais.
O teatrinho paroquial poderá encenar, de vez em quando,
um dramazinho fácil e bonito. As professoras dev~m , elas mesmas,
tomar essa iniciativa, para não sobrecarregar os Parocos.
(514)
(515)

C.P.B. 369 C.P . B . 43~

C.P.B. 426.
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11: que· tais oposições existem é inegável.

O catequista deve
c•l:ts para saber vencê-las. Dentre os muitos estôrvos
1·:111sados ;\ doutrina de Jesus Cristo, destacam-se primeiramente a
ig1111rtl11ri11 ele alguns "modernos civilizadores", enfatuados sociólogos 1p I<', após á leitura de uns poucos alfarrábios anti-cristãos,
lc'111 crn110 provado que a doutrina· católica é atraso, obscurantismo,
( ·111ilar l'Olll

O decreto Próuido Sane institui a festa a11ual do catecismo.
Ocasião propícia para uma boa quermesse em favor das obras eatequéticas. Vender lacinhos, mimos, flôres etc. São alguns llos
expedientes mais usados para forçar os assistentes a abrirem generosamente as mãos.
Sorteios e rifas

Uma voltinha pelo comércio não custa, e traz dois grandes
proveitos: prendas, doces, presentes para o basar do catecismo, e
alguns desaforos para o coletor engulir em sêco por amor de Deus ...
O zêlo das catequistas saberá inventar outras tantas maneiras de angariar esmolas para essa obra tão santa e recomendada
com tanta insistência pelos últimos Papas.
O pecúlio da catequese destina-se a mantê-la em equilíbrio
com seus compromissos materiais. Não há outra forma de financiar suas despesas.
Uma parte da receita deverá ser aplicada na distribuição de
prêmios aos alunos mais esforçados.
Todos os que perseverarem até o fim, tendo seguido o ciclo
completo do catecismo, receberão um prêmio de maior valôr, que
se!'á uma lembrança perene da catequese. Isto, porém, não significa uma eterna despedida das aulas e da igreja, como infelizmente tem acontecido em certos lugares, onde o catecismo é estúdado e
não é vivido.
Pelo contrário, cada um já deve estar encaminhado para um
apostolado interno e externo, como membro da Cruzada Eucarística ou da Congregação Mariana, talvez como acionista em algum
dos quadros da A. C .
Com o fato de se despedir o educando dos bancos do catecismo não deixará jamais de ser membro vivo da Igreja.

11.

Obstáculos a vencer

São sem dúvida muitas as dificuldades que se opõem ao ensino do catecismo. E nem é de admirar que uma obra tão sublime, tão santa e frutuosa sofra a mais violenta oposição do demônio,
que pretende roubar a Cristo as almas remidas com o sangue divino. E se tais embargos partissem só dos que combatem aherl:1 mente ao lado de Satanás, não causaria espanto mas quando í'l!·s
vêm positivamente de pessôas, que se dizem católicas, é o qm~ n:lo
.se compreende.

r<'I rocPssu ...

Com a ignorância, os prnconceitos: "E' melhor deixar ino1·1·11fes os meninos do que os tornar responsáveisí. or suas ai<,;ões,
1·'.1si111mc~o~lhe !za doit;;rina a maldade delas. 9uem ignora a malí-..
1:11;, 111al1c1.a nao tem ... Entre estes que assim f am e escrevem
('twcmtram-se entusiastas da coedução e das teorias pansexualistas.
São como aqueles cegos de que fala Jesus: Coam mosquilos e engolem camêlos. . . ( 515-A) .
Ao ouvir e vér tais "luminares'' da ciência moderna, pas1narn-se os pais ignorantes e se não impedem por completo a edu<·a~:iio religiosa dos filhos, também não insistem com êles para que
se: instruam.
Permanecem indiferentes. Esquecem-se estes pais
dl'salmados que tal proceder não só prejudica aos filhos, como a
<'lcs mesmos, pois além deixar as crianças inveterarem-se nos máus
ltúhitos, se tornam êles mesmos responsáveis pelo seu futuro temporal e eterno. Esquecem-se de que os fundamentos da fé e da re1igiiio, se não forem inoculados na alma desde a meninice, jamais
hilo de substituir as más paixões triunfantes no coração.
E' o que diz Jônatas Serrano, citando Mme. Lucie Coyau:
"/\. educação religiosa, a educação moral, a educação intelectual da
criança começa no momento em que despertam a consciência e a
inteligência. . . Quantos não sentem ou simulam surpreza ao descobrirem sazonados os frutos máus da pequena semente, que não
arrancam em tempo do coração dos filhos, e que germinou, lançou
nt izes, criou seiva, e, fortemente radicada, já agora não vergerá
111ais."
O dever dos sacerdotes, portanto, é mostrar pacientemente
aos pais a grande relevância da catequese para os inocentes que,
desde · cêdo, precisam trilhar o caminho do céu, que não se acha
nem na liberdade demasiada, nem na ignorância da malícia do pe1:<!c~o, mas na1 prática dos santos ensinamentos da Santa Igre;a Catolu:a.
"Ainda é cêdo - afirmam alguns pais - êle é ainda tão
p1'qneno. Não pode ainda compreender. Mais tarde! ...
"Mai.s tarde é quase sempre sinônimo de tarde demais. Já
<·11lüo terá passado o momento oportuno. O pequen'o capricho veio
:i s1·r grande e invencível rebeldia.
"A obra da educação há. de começar, quando alvorecem as
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manifestações dos maus instintos e começam a revelar-se os primeiros caprichos.
"José de Maistre disse uma vez que o homem já está formado aos dez anos:" et s'íl ne la eté sur les genoux de sa mêre sem

toufours un grand malheur". ( 516).
Por mais que lhe custe, nunca cessará o sacerdote de insistir neste ponto, inculcando sempre a imprecindível necessidade da
educação religiosa da criança ...
Se algumas famílias, apresentam corno impedimento para a
doutrina a falta de roupa, explique-se-lhes que serve qualquer roupa, desde que seja decente e limpa. Noutro caso o sacerdote poderá auxiliar de alguma maneira.
Outra grande causa de atrazo e desorganização são as férias
de catecismo. Dar férias aos meninos da catequese é desorganizála quase por completo. Entregues por algum tempo à liberdade, êles
perdem a disposição para entrar no antigo regulamento, e, como
da parte de muitos pais já não há grande interêsse, lá se ficam
em casa e, ao começarem as aulas, verá corn triste desolação o cura
d'alrnas sua~ ovelhas dispersas, corno claramente o acusa a baixa
no livro de chamada. As férias marcam baixas na catequese. Convém, pois, aboli-las completamente, substituindo-as por festas, passeios, jogos com prêmios e outras distrações próprias da juvenh1de.
Na Encíclica "Acerbo nimis" proíbe o S. Padre Pio X se estabeleçam as férias de catecismo.
Mas se as crianças não querem vir à doutrina? Se as ovelhas não aparecem, o dever do pastor é ir pi·ocurá-las, e, com muito carinho, amor, paciência e zêlo, reuní-las no aprisco. Ficar esperando tempos indefenidos por elas é permitir que o demônio
faça maior colheita. Aqui bem caberiam as palavras de Maometh:
"Já que o monte não vem ao profeta, vai o profeta ao Monte".
A catequese padece oposição não somente de males externos. Há também os obstáculos internos. Um deles é o maior de
todos: a falta de união entre os catequistas. Sem ela nunca jamais
haverá harmonia, entendimento, compreensão. E' preciso guardá-la a todo o custo. E' questão de vitalidade. Uma nau com as táboas desunidas abre água e submerge ràpidamente.
Enquanto houvér boa união todos os obstáculos serão vencidos, quer os de ordem espiritual, quer os de ordem material.

(516)

Jonatas Serrano: "Contra eurwnk
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ORGANIZAÇÃO ESPllUTUAL
O catecismo deve ensinar a viver a vida crista.
Pio XI.

l .

O catecismo vivido

"Compreendido e praticado como deve ser, o catecismo uao
d somente a Instrução, é a Educação: a educação religiosa do homem durante os anos de sua juventude ...
"educação religiosa seguramente não pode prescindir da instrução religiosa, mas é capital saber distinguí-las, uma não é a
outra ...
"Portanto, fazer o catecismo, não é somente ensinar às crianças o cristianismo, é elevá-las, educá-las, formá-las no cristianismo. . . ( 517). A catequese deve ser escola de formação: formar
cristãos capazes de resistir à corrente do mal e às tentações do mu11do, da carne e do demônio.
"Isto, escreve Mons. Tissier, é um trabalho sublime, longo
e paciente, imenso e árduo, onde é necessário o entusiasmo duradouro na monotonia perseverante, doçura indulgente na energü1
inflexível, trabalho de todos os dias e de todos os momentos."
Fazer viver o catecismo, viver a doutrina, viver a fé, vale
dizer apreender a religião praticando a religião. E' isto o que 1u1s
interessa em primeiro lugar.
Uma catequese cheia de vida espiritual faz um grande benefício, não só para as crianças que a frequentam, mas também
para os adultos, influenciados pela fôrça contagiosa do bom exemplo. Um exército infantil bem alinhado, bem disciplinado exterior
e interiormente, arrasta tôda a freguezia.
E não parece exagêro dizer que, em determinados sectores,
os pequenos produzem mais que os grandes.
Havia uma cidadezinha fria e tíbia. As missas de domingo
compareciam apenas algumas velhinhas de rosário na mão. A mesa
da comunhão vivia deserta. As festas sem graça, as procissões desordenadas. O confessionário empoeirado. O pároco dessa cidade
de Ars, que não gozava da santidade de S. João Vianney, arranjou
um grupo de 30 cruzadinhos fervorosos. Mobilizou-os com a prece
e o sacrifício; comunhões frequentes, cânticos em comum. O n:sultado foi que os pequeninos atearam fogo aos corações, e a <'idade tíbia despertou do letargo.
E assim é que, muitas vezes, podemos contar mais ligeiro
com os .meninos e os jovens, do que com os adultos, mal formnclos,
que hoje são tudo e amanhã, por qualquer desentcndimctllo, so
( 517)

"Entretiens sur le Catéchismc'', púg. 104.
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ufa~tum da igreja, para não voltar mais.
~:lwias desses católicos que não são, nem

Nossas sacristias estão
peixe, nem carne nem
ª?IH~ .quente, neI? fria, almas mornas que Deus abomina. (518) .
( ,atohc~s dessa tempera vendem a fé por qualquer coisa.
l< azer uma nova geração!
E' precisamente isto que fazem os inimigos de Cristo! For11.mr ge~te para o mal! Os nossos adversários organizam a infância e a iuventud~ faze~do-a.s vive~ o ,mal. Façâmo-las viv. er 0 bém!
Formar diabos e mmto mais facil do que formar anjos. Não
obs~ante temos que porfiar nessa luta, pois um anjo bem formado
clara conta de cem diabos!
"Porque é que os inimigos da Igreja, pergunta Barelle hão
de gozar ? privilégio de aliciar para os seus laços a ~ocid~de à
l;!~s~a, de mge~t:s sac~·ifícios _e d~ uma perseverança assustadora?
1 '.. !l~sto que so. eles saibam, nao so entusiasmar com seus planos dektfr1os, mas amda arrastá-las até o fanatismo?"
_ Não nos deixemos estar de braços crnzados. Contra organizaçao d~ mal, .organizaçã? do bem. Esforcemo-nos por descobrir
n maneir~ m~1s apta, de mteressar as crianças pelo vosso ideal.
,
O mteresse esta. na base da pedagogia. Si fôrmos capazes
de f?rmar um chamanz, para o qual se dirijam os educandos exponta~eamente e ·com agrado, está formado o centro de inte;êsse
Tambem na vida espiritual é possível formar centros de interêsse.
A ascese mais profunda será praticada pela criança, desde que nã~
li1trapasse o seu círculo de idéias, desde que se nivele com a sua
pequena mentalidade.
1.

Associações

Pode?1 formar um excelente centro de atrações, cheio de
vida e· movime:i- t º.:. para 1·igar o catequizando ao seu catecismo.
. As associaçoes religiosas, tanto para as crianças, como para
11 s 1ovens e .donzelas são órgãos destinados a fazer exercer as virtuc1es aprendidas no catecismo.
A Congregação Mariana, a Pia União das Filhas de Maria
os _Quadros da Ação Católica, .a Crnzada Eucarística, com seu~
11 rrrn~orados programas de vida interior são os melhores arcenais
<e piedade.
, ~rr~gimentar as crianças, desde os primeiros anos ém algum
sodahc10, e fazer católicos militantes desde a mais tenra idade
.
.· As assoc~ações, além de atraírem pelo seu aparato exte~ior,
(<~11!1'.lm~~ mmto para.ª formação do caráter, porque acostumam
os 1>u111enmos a cumpnr certas obrigações. Mais tarde não terão

1
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3,15-16.
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Missa das crianças

A assistência devota c inteligente do santo sacrifício da 111is ·
sa deve ser o centro de vida da catequese. O Santíssimo Sa!'r:1
mento, Jesus vivo e verdadeiro, tem que ser o ponto culmi11a11 i1·
de todas as atividades; tem que ser o eixo em tôrno do qual t11d1J
gira.
Tudo na catequese deve se orientar para um ponto, tudo
deve conduzir para Jesus, para conhecê-lo, para amá-lo para pos
suí-lo.
O divino Mestre deve, portanto, ser o princípio da vida, 11
centro d e irradiações, a alma de todos os movimentos. Êle rncs11111
o disse: Eu vim para que tenhais a vida, e a tenhais em abundi/11
eia. (522).
E' na assistência à santa missa que se estabelece êsse crnil:1
to com .Jesus. E' na frequência à mesa eucarística que se c1wo11
tra o foco da vida cristã.
E' preciso, pois, uma missa para as crianças. ( 523). Uma Ili is
sa em que elas tomem parte ativa, cantando e rezando, a sen modo .
na sua linguagem infantil.
Não sendo possível fazer todos os domingos e dias sa11los.
como o deseja o C. P. B., far-se-á ao menos mensalmente, urna 111 is .
sa festiva , com comunhão geral e solene. Não se despreze o ap:1 ·
rato exterior. Não é estéril não. Impressiona bem. · Afi11al par:1
Jesus nada é demais. Para maior realce e solenidade vc11ha111 111
dos revestidos com suas insígnias ou distintivos.
(519)

(.520)
(521)
(522)
(523)

Ps. 8-2.
Mateus 18-3.
Mateus 11-25.
João - 10,10.
C. P. B. 422 § 3.o.
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dificuldades em dar boa conta dos dcven·s. Scrúo cal <'>I i1 ·os 1·011
victos, sinceros, praticantes.
Os centros de interêsse espirituais despertam a vida rl'ligi"
sa, intensificam a fé e a piedade, edificam e estimulam.
Os próprios pais se influenciam, alguns movidos pl'lo l 111111
exemplo e pelo fervor dos pequeninos, outros, talvez, para 11:"ío dar
um atestado oposto ao de seus filhos.
Muitas vezes na voz dos pequeninos se faz ouvir a vm'. do
Senhor - ex ore ínfantíum. ( 519). E' também pelo exemplo dos
pequeninos que muitos grandes se salvam. Jesus os apresentou co
mo modêlo, (520) , e a êles revela Deus muitas coisas c11w 11:111
revelou aos maiores. ( 521).
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l'ara facilil;rr a < 0 01111Jrc<~11são do que se passa 110 altar, fac.,'. a-s1• a "111issa explicada". (524). Uma catequista de boa voz deve
acrn 11pa11liar com as crianças o santo sacrifício, rezando orações·
apropriadas, e explicando as partes principais da missa, em linguagc1u nmito simples e clara.
Entremear nas orações alguns cânticos sacros, canto em comum, canto de massa, acompanhados, se possível, pelo harmônio;
e nada de côro isolado. Um ou outro menino vai desafinar terrivelmente. A êstes se pode, com geito e caridade, fazer silenciar,
para não perturbar a harmonia.
Uma pràticasinha breve e atraente, sugestiva e infantil, não
deve faltar no programa, confonne desejo manifesto da Igreja.
As professoras façam questão de que tôdas as crianças assistam à sua missa. Devem tomar parte nela também, os pequenin?s ..qu~ ainda não fizeram a primeira comunhão, para que sejam
edlircaoos e se tomem fervorosos no desejo de se aproxim~rem também de Jesus eucarístico.
'-A missa das crianças é um ponto de capital importância para
o futuro de nossos meninos. E' preferível deixar em falta outros
compromissos de menos importância, para não faltar com o centro
de interêsse eucarístico.

3.

Festas religiosas

Interessar as crianças nas festas litúrgicas é a coisa mais fácil do mundo. Natal, Semana Santa, Páscoa, etc., tem motivos
mais que sugestivos para atrair os pequenos. A liturgia cristã com
todo o seu cenário de encantos é um hino repleto de emoções.
A festa das santas missões, por exemplo, feita com as crianças, sai maravilhosamente bela. Não é coisa do outro mundo organizá-Ia concentânea com a psique infantil.
Fazer uma série de alocuções s6bre as santas mi~sões nos
diversos países, acompanhadas possívelmente de projeções luminosas. Descrever bem ao vivo o panorama, apresentando as mais variadas ilustrações. Falar sobretudo das criancinhas pobres, abandonadas nas. ruas, sem pai, sem mãe, sem batismo.
·
E' facílimo interessar assim as crianças pelas crianças. E'
preciso salvar aqueles coitadinhos. E' preciso batizá-los. E' preciso instruí-los. E' preciso dar-lhes Jesus. E' preciso levá-los ao
céu.
Qualquer criança se convence de que aqueles negrinhos lá
(524)

Vide "Boletim Catequético", fascículo de fevereiro de 1940 Rua Cláudio Manoel, 1-141 - Belo Horizonte. Outro precioso modêlo vide:
"Revista Catequética" pág. 6, n.o 14 de 1950.
'
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tribui eficazmente para acabar com o respeito humano de muita
gente grande.

.5 .

Cânticos sacros e profanos

As crianças são como os passarinhos: gostam de cantar. Não
hão de faltar por certo bons ouvidos e boas vozes, que se possam
aproveitar . Melodias alegres e letra fácil, de maneiras que elas
entendam o que cantam. Músicas tristonhas e quaresmais somente
na quaresma. Hinos patrióticos e profanos bem escolhidos servem
admiravelmente para atrair não só os pequeninos, mas também os
adultos. ( 525).
Por meio das crianças do catecismo pode-se introduzir fàcilmente entre o povo o canto em comum, piedade coletiva, em
que tanto insistem os Santos Padres.
\
O autm dessas linhas presenciou como um esforçado. colega conseguiU introduzir na paróquia e popularizar até, o canto gregoriano. Na sua matriz todo o povo cantava em grande côro uníssono a Salve Regina, o Te Deum, o Magnificat, o Tantum Ergo,
o T e lucis, o Ave Maris Stella, e até a missa inteira.
O zeloso sacerdote, que aliás não é grande músico, fez assim: arranjou alguns discos sacros e uma eletrola; comprou um
gravador de fita; foi ao seminário, e trouxe na mala vozes cristalinas e bem ensaiadas dos seminaristas. Depois selecionou um grupo de boas vozes na catequese e, reproduzindo as gravações, deixou o primeiro côro afinado e seguro. Depois distribuiu os integrantes dêsse pequeno conjunto entre as demais crianças e recomeçaram os ensaios coletivos.
Era de ver como, em pouco tempo, 200 crianças cantavam,
sem dificuldade, o legítimo canto gregoriano enchendo a matriz
das lit{rrgicas melodias do canto chão.
Essa particularidade tão prática de distribuir as crianças
já bem ensaiadas no meio das outras, merece atenção, pois que
aquelas, como se diz, vão puchar o carro, poupando ao maestro as
fôrças que dispenderia inutilmente, se pretendesse dominar sozinho
pela fôrça de uma só voz contra a intensidade do grande conjunto
ou talvez contra o turbilhão de 60 ou mais vozes desafinadas ou
vacilantes.
Já que estamos em notas práticas, estejam avisados os catequistas que ensaiam cânticos por ocasião do catecismo: é preferível deixar os ensaios para o final das aulas, e depois de uma
(525)

Catecismo em cânticos "Vozes".

Canto doutrinal -

de Amélia Rodrigues -
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Deut. IV - 6,7.
4'>;) § 9
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posse de um prêmio, de maior ou menor valor, os concurrentes vão
às provas, respondem aos testes ou defendem as teses propostas
pelo Diretor do ensino religioso.
A finalidade desses concursos é despertar na criança o mais
vivo interêsse pela aprendizagem da doutrina cristã, e fomentar
nos mestres o gôsto de fazer viver essa doutrina.
A verdadeira utilidade desses certames depende da maneira como forem organizados, dividindo a matéria, dispondo os horários, agrupando os concurrentes, ordenando com critério os debates ou arguições recíprocas dos alunos.
Essas maratonas, de âmbito paroquial, diocesano ou nacional, trazem grandes proveitos, não só para os catequizandos como
também para os catequistas e para a catequese. Para os catequizandos, porque forma um centro de máximo interêsse, onde todos
empregarão os maiores esforços, treinando JJ.~sim a doutrina e vivendo a religião aprendida; para os catequistas, porque lhes abrem
possíveis falhas no ensino, põem em evidência os melhores sistemas de formação cristã; para a catequese, porque, escreve o P.
N egromonte, as maratonas servirão precisamente para acabar com
êste ensino formal e esquemático, abrindo os caminhos a um ensino teológico e vital, em que a teoria fundamenta a piedade e orienta a vida. Servirão para sairmos dos quadros apologéticos dos textos
de catecismos do século passado, e entrarmos a valorizar cada vez
mais os pontos centrais do dogma - a Trindade, o Corpo Místico,
a Graça, os Sacramentos, a Missa, a Oração litúrgica, etc. ( 528).
Essas competições ou batalhas não devem significar um méro diletantismo, são verdadeiras aulas em tôda a extensão da palavra, verdadeiro exercício de piedade e de vida cristã, muito aconselhado pela Santa Sé, através do decreto Provido Sane. ( 529).
Os prêmios a serem conquistados ponham-se também em
lugar secundário, sejam apenas lembranças ou troféus de uma vitória muito maior do que êles.

8.

Congressos catequéticos

Para dar sempre mais vida à catequese a Sagrada Congregação dos Ritos apresenta aos Ordinários algumas sugestões, entre
as quais enumera os Congressos Catequéticos, cuja finalidade será
estudar os meios mais eficazes e oportunos de fazer a instrução e
a educação religiosa.
(528)

(526)

CATEQUISTA

(52n)

P. Alvaro Negromonte
Janniro de 1950.
C . l'.H . 4:'.8.

in Revista Catequética, pág. 54 n.o 9 de

p

-

Jl!P?íllfYkU 1$

456

4

-•

41

I'

E .

Ae

E N

o

11

N.

PÇ

M

A 11 1,> 11

A

•

qa

"'

()

(; i\ 'l' 11: 1) li 1 STA

l

4fi7

I> I•: A J.

J·: s

Far-se-ão · senes de estudos e conferências <lcstinadas a organizar sempre melhor o sublime apostolado, melhorando os sistemas adotados, introduzindo novos, modernizando o aparelhamento,
etc.
Por esta . ocasião organizar-se-ão também festejos infantís
destinados a despertar o interêsse dos catequizandos e de suas famílias, e a incentivar o zêlo, o amor e a dedicação dos catequistas.
Os congressos catequéticos devem deixar marcados alguns
pontos determinados, algumas diretrizes claras, precisas, práticas,
de interêsse vital, o que não será possível sem uma preparação remota e meticulosa de tôdas as !eses a serem discutidas ou postas
em experimento.
·
Uma das finalidades dos Congressos é fazer tomada de pulso na organização, estabelecer contrôle geral do movimento, estudar as estatísticas, para cientificar-se dos progressos ou regressos
da catequese.
Um Congresso preparado com tempo, programado com critério e executado com ardor não pode deixar de trazer os benefícios que a Santa Sé desejou ao instituí-los. Um Congresso que
congregue de fato as fôrças isoladas, que reuna os esforços individuais, que agrupe as sugestões e as selecione, não deixará de traçar novos rumos, estimulando a vida cristã e levando à vitória a
organização da catequese.
Vale a pena registrar aqui um exemplo.
Vejamos quão decisivas as resoluções do l.o Congresso Catequético da Diocese de Corumbá, realizado de 10 a 13 de Novembro de 1949.
1. Argumento: "O Ensino Religioso nas Paróquias, não só
para os meninos e adolescentes, mas também para os adultos de
qualquer classe social''.
Lo _:__ Propõe-se: que se funde em Campo Grande e em
Corumbá uma tipografia católica, com escola tiprográfica, para propaganda da Doutrina Cristã;
2.o - Que a Livraria do Colégio Dom Bosco de Campo
Grande seja rica de material catequístico para fornecer à Diocese;
3.o - Que sejam constituídas em Corumbá e Campo Grande Comissões Diocesanas para moralizar o Cinema e para a "Hora
de Rádio Católica", com a discoteca e gravações de programas
próprios para instruir religiosamente o povo;
4.o - Que se tornem conhecidas ao povo as horas de irradiações católicas, não só da nossa, mas também de outras Dioceses: Rio, São Paulo, etc.;
5.o - Que a Diocese adira à "Legião Brasileira da Decên-

eia", pro111ovida pdo Emo. Sr. Cardeal do Rio de Janeiro;
G.o --- Que, de acôrdo com as prescrições pontifícias, haja
11as ~grcjas e Cape!as pregação . e~ tôdas as Missas, nos Domingos
e Dias, ~antas, e, a tarde, Catecismo para as crianças e pregação
catequetica para os adultos, tornando-a atraente, explicando aos
poucos tôda a Doutrina Cristã;
, ~·º - 9u~ se proc~re introduzir, com? quer o Papa, nas
Paroqmas, o cantlco das Vesperas, como tambem nos Colégios, Escolas, Associações religiosas de Institutos de Beneficiência e capelas rurais; para isto pode-se adotar "O Jovem Instruído" ou "A
Jovem Instruída" (Livraria Editora Salesiana - São Paulo).
8.o - Que se ensinem aos alunos e ao povo não somente as
or~ções e~ vernáculo, mas. t~mbém em latim, as principais: ln nómme Patns, Angelus Dom1m, Regina Caeli, Pater Noster, Ave Maria, Credo, Salve Regina, Angele Dei, Glória Patri, Confiteor.
II . Argumento: "O Ensino Religioso nas escolas, quer
da Igreja quer do Estado, quer particulares, nas classes elementares, médias e superiores".
.
Lo - Procure-se introduzir a aula de Religião nos Colégios,
Gmásios e Escolas Oficiais ou Particulares, que ainda a não tenham.
2.o - Instituam-se, onde fôr possível, aulas noturnas para
adultos com o fim de instruí-los também na Religião. ·
3.o - Haja anualmente nas Paróquias, Colégios e Escolas,
Exposição e Maratona Catequéticas.
4.o - Haverá anualmente em Campo Grande Exposição
e Maratona Catequéticas Diocesanas por ocasião da Festa de Cristo Rei (último Domingo de Outubro).
5.o - Haja em tôdas as Paróquias e Institutos de Edtllcação a sala de catecismo, com rico materiat~\didático catequético:
quadros murais, máquinas de projeção fixa com filmes catequéticos e religiosos, etc. ( 530).

(530)

Veja "Revista Catequética" pág. 58-59, n.o 11 -

1950.
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O meio por excelência para atrair as crianças e asscgnrar
a frequência é manter sempre vivos os centros de interêsse, mediante os atrativos internos e externos que a catequese pode proporcionar.
1
/·

Atrativos internos
Dependem das qualidades pessoais do catequista e da organização sistemática da catequese.
. ~' sabido que as criança~, ao m~nos de início, não agem por
convICçoes, mas pelo que lhes e agradavel e atraente. Tais atrativos yrocuram-nos em primeiro lugar na pessôa do mestre: que seja
paciente, calmo, afetuoso. . . Tanto mais atraente quanto mais
semelhante ao inefável modêlo dos catequistas, N. S. Jesus Cristo,
sempre brando, benigno, carinhoso e afável.
·
E' nisto que estava o segrêdo de S. João Basco, de S. João
d~ la Salle, ~e S. J. Vianney e de t~ntos outros amigos dos pequenmos, que so com sua presença cativavam as multidões.
.
Releia o catequista as considerações da 2.a parte deste manual, relembrando aqueles conselhos que, praticados, hão de ornar
a pessôa do mestre dos mais .belos atrativos morais.
Igualmente uma catequese bem organizada, com seu aparelhamento à altura dos métodos modernos, não deixará de ter o
mesmo atrativo de um "Oratório Festivo", que faça o catecismo
vivo e vivido. (Relembre o leitor como fazer uma aula alegre e
interessante).

Atrativos externos
Vamos reservar aqui um lugarzinho à parte para focalizar
melhor alguns atrativos externos alhures mencionados· como se'
jam: projeções, dramas, biblioteca e jogos infantis.
São centros de grande interêsse que merecem nossa particular atenção.

1.

o

s

Dramatizações

Sua fôrça psicológica é, talvez, maior ainda que a do cinema. A dramatização é das atividades que mais empolgam a criança. . . é um excelente meio de pôr em ação idéias e, sem isto, seriam às ve_zes ~e difícil compreensão, e que muito auxilia a prática
da educaçao ativa . . . é um elemento vivificador das aulas, em que
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s(~ 1mmejam idéias em lugar de objetos concretos. . . é a melhor
prova de compreensão das coisas pelas crianças. . . ( 531).
Aplicando à catequese as dramatizações, o catequista alcançarú excelentes resultados na formação moral e religiosa da criança.
A fôrça educativa da dramatização está em que o ator sente
o papel que desempenha, compenetra-se da idéia que o empolga,
encarna o personagem que representa, e vive o episódio que encerra.
Nada, portanto, mais útil pal'a fazer amar a virtude e detestar o
vício, para formar os bons hábitos levando os alunos a conhecer,
amar, sentir e viver a religião.
Nenhum outro meio educativo fomenta mais a iniciativa e
o interêsse, especialmente dos tipos visuais e motores.
E com que facilidade podemos levar a cena pequenos dramas catequéticos, litúrgicos, missionários. A literatura 11aciona]
neste gênero não é abundante, mas aproveitando bem o qnc temos,
o frnto já será grande.
No teatrinho paroquial podem-se encenar as co1nposi</>cs
poéticas do Natal, da infância de Jesus, a vida de santos pcq1w11inos; episódios das missões ... Nossas revistas têm publicndo di versos trabalhos aproveitáveis. ( 531).
Um bom catequista será capaz de enredar quaisqu ('r dra
masinhos morais, forjando ê]e mesmo o desenvolvimento, carnl<·
rizando as personagens, tudo isso baseado num }undo moral . lri
sando o cumprimento exato de um dever, exalçandõ-úma virtude . ..
Na escolha dos atores o catequista psicólogo não d eixar;'•
d e olhar um pouco a índole e o carát er de seus alunos, distribni11 -·
do conforme isto os respetivos papeis, uma vez que o fim primú
rio da dramatização é formar-lhes a personalidade.
Não sejam sempre os mesmos os escolhidos. Todos têm
o direito d e passar ao menos uma vez pelo palco, também os mais
tolinhos e desageitados. O formador de almas não olha indivíduos
simpáticos ou antipáticos. Se h ouver preferências há de ser sempre pelos mais necessitados.

2.

Projeções fixas
Pelo seu caráter de grande intuição as projeções fixas são
ótimo instrumento nas mãos do mestre. Excusado falar das vimtagens da tela, fator máximo do interêsse e da alegria da petizada.
A máquina de projeções fixas, permitindo ao catequista deter-se o tempo necessário de explicação em cada quadro, é instrumento perfeitamente didático. O quadro é rnndo, fala apenas
(531)
(531)

Vide: "Boletim Catequético" - Rua Cláudio Manoel , l 141 - Belo Horizonte. "Revista Catequétic<1" - Rua do México, 11 - Rio .
Zulmira Breiner - "Estudos d e linguagem" pág. 44 passim.
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Cinema e film es
"Para os Cat,:!icos de todas as nações tern de
co nstitttir um dei; er de consciência interessar-se pelo
bom cinema". - Pio XII.

Abordemos o assunto primeiro pelo lado psicológico. Dadas
as condições e as circunstâncias, em que se desenrolam as cenas
cinematográficas na penúmbra, de ordinário no silêncio, parece
não haver outra coisa que penetre tanto na mente e atue tantt>
no coração. como os dramas da tela. Tudo o que ali se passa exer~
ce uma influência direta sôbre os sentidos ávidos de emoções.
(532)

(533 )

r.

s

nas expressões. O catequista é que ensina, explica e cm11cula o
conjunto e as partes, isto com clareza, brevidade e gracp.
Muito acertado fazer com que as projeções assumam a pos1çao de autêntica aula, e não de recreio ou passatempo. Devi:m
por consequência seguir o mesmo ciclo lógico e concatenado do
catecismo.
Ao fazer os comentários, não se perca de vista o conceito
dominante, o assunto principal da aula, pondo em relêvo a verdade ou a doutrina que se vai ensinar.
Com uma boa máquina munida de espêlhos podia-se organizar com santinhos, postais, revistas, livros abundante material
em tôrno de um determinado assunto: vida de Jesus, história da
Igreja, liturgia, etc.
Há muitos filmes catequéticos já organizados em negativo;
( 532); muito bem ordenados, homogêneos, em disposição cíclica.
Não podem substituir as aulas de catecismo, mas podem enchê-las
de encanto e de luz.
Procure-se acertar na escólha das máquinas. Ótimo aparêlho o "Projetor Catequesis", da Direção Central Catequistica de
Buenos Aires. Projeta películas em côres e em negro. As bobinas bem distribuídas contêm: Vida de Jesus, História Sagrada,
Santa, Missa; Credo, Mandamentos, Sacramentos, Sinal da Cruz
e Orações.
Na falta de recursos para adquirir um bom aparêlho, uma
simples lanterna de projeções armada mesmo em casa, faz as vezes do projetor. ( 5.'33 ) .
3.

v.

Informações: Casa del Catequista, Mateu 128 - Buenos Aires. - Idem:
·
Isnard e Cia. - São Paulo.
Projeções fixas: 180 Cartoline Catechistiche per proiezioni.
Societá
Figlie di S. Paolo - Roma.
Veja explicação no Boletim Catequético. outubro 1937, n .o 17, pág. 26.
Idem na Revista Catequética, 1951, n.o 21 , pág. 43.

N11111 1·sl11do d1· l k11riq11e Gastaldi se cw.:011tra o s<·guintu
lúpíl'o 1k um livro de l1'ntrn,:ois Goust, caracterizando essa misteriosa i11fl11ôncia : "Assim como o doente atacado de febre alta an-

por :'tgua gelada e pelo frescor do leite, assim como o vi~iado
pn w11 ra a sua droga, o adolescente moderno encontra no cinema
o alimento mórbido que agrava ainda mais as pertubações ineviLúvcis de uma vida artificial.
"Nessa alma nova e maleável, vai a tela exercer a sua fasci11ação. Essa d'ecoração, nova para êle, vista da sombra para a
luz, no silêncio impressionante ·da sala, onde a escuridão o isola,
essa revelação de cenas, alimentando-lhe os instintos latentes e
obscuros, e, sem que êle saiba, desenvolvendo a morbidez de um
cérebro já vítima de taras congênitas, deviam atrní-lo para a t ela
como a mariposa vôa para o centro luminoso que a ofusca e a queima: tanto para o bem como para o mal, produz a sugestão os seus
efeitos." ( 534).
O autor passa em análise as funestas consequências da atmosfera malsã do cinema moderno, focalizando o romance criminal, a erotização do sistema nervoso, o clima cálido do mundanismo, turvo e deliquescente.
A ação da tela é, pois, um bafêjo de irresistíveis efeitos.
Penetra a alma, atiingindo diretamente a sensibilidade e atuando
corrosivamente sôbre todo o orgaismo psico-físíco da criança, que,
imitativa e impressionável, assimila insensivelmente as maléficas
·
lições.
O sonho, a fantasia , o Iomance, a aventura, os heróis,· as
lutas são coisas que empolgam, arrastam, escravisam suavemente o
indivíduo ao sabor das paixões humanas.
Quem não viu ~s crianças ao saírem d o matinée falando,
~iscutindo, imit~ndo t9do ? que lá ouviram, presenciaram e sentuam? Improvisam-se os rings de pequenos pugilistas nas gramas
do jardim; disputam cinturões de ouro os pequenos Jo e Louis, Carnera, Marciano, Godoy, Ezard, etc. Formam quadrilhas de ladrões, com o Volta-S eca e o Lampeão e até a Maria Bonita. Organizam quadros de futebol com V eludo, Jair e Tesourinha.
Quantas vezes nós mesmos, naquela idade, procuramos incarnar o Mocinho, o Buc fones, o Tom Micks e Errol Fling? Não
será isto prova cabal de que o cinema é a escola que leva o discípulo à ação? Perfeitamente! Tudo o que a tela apresenta, sejam as aventuras de Tarzan ou as virtudes do Santo Cura d' Ars,
tudo tende a fermentar na alma do espectador.
O fato psicológico aí está. Depois dele uma iniciativa se
impõe: ccntrapor ao cinema corrosivo e amoral, um cinema edus1•1a

(534)

François Goust -

L'adolecent dans le mond contemporain".
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de Bemadete Santo Cura d' Ars, Maria Goretti, Cidade dos Me11iuos Bom P~stor, Santíssima Virgem, Igreja Católica, Santa Missa,
Crist~ Redentor, Episódios da Bíblia, Domingos Sávio, Manto Sagrado e outros. ( 535 ) . '
_
. .
..
Filmes de curta metragem, para instruçao rehg10sa, em mais
de 300 bobinas encontram-se em grande abundância em língua
francesa, italian~ e castelhana: ( 536): catecismo cíclico, hagiologia, história da Igreja, liturgia, etc.
. .
.
Encontram-se já inúmeras gravações d~. dout~ma em d1~c~s
de vitrola. Que dizer disto? Passe como a~x1ho._ So co~o aux1ho,
porque o disco não substitui? mestre., ~ d1s~o 1:ªº,tem v~da. Ademais o ensino religioso não e ~a temati~, nao. e lmgua mglesa . ·,.
Talvez tenham melhor aplicaçao para mstrwr adul~os retardatarios, dentro de quatro paredes silenciosas; que os abnguem do respeito humano.

cativo e tonificante, para preservar a i11frl11ci:1 da cmrn1.><;lío, " olis
tar à mina es\)iritual da adolescência.
MedmctS como esta de sublinhar nos ca rlazcs: l1111inÍJJ1'io
até 18 anos! São contraproducentes. A plat{:ia se e11d1<~ d(' c·ri:111
ças, e nenhum Juiz de Menores se dá conta disto. De outro lado,
acabar com o cinema é ser retrógrado. Proibir o divertimeuto ó sn
desumano. Investir contra os empresários é dar sôco cm poril:i
de faca.
·
Resta apenas um caminho: o substitutivo! Amparar as lfoas
produções, incentivar os filmes educativos, multiplicar as películas cristãs e religiosas.
Há que fazer neste sentido um movimento nacional, que eW
coragem e fôrça e vida e subsistência às iniciativas aproveitáveis,
favorecendo com o amparo coletivo as fôrças isoladas, que se debatem heroicamente pela criação de um Cinema infantil de coustmção moral e de sentido cristão.
Se os inimigos de Deus e da Igreja se aproveitam em tão larga escala desse meio, para injetar na infância ingênua e na adolescência ~espreveni~a o ~eneno mortífero do mal, porque não
havemos nos de coniugar todas as energias para, em igualdade de
armas, contrapôr-lhes uma reação bemfazeja?
Aqui fica o problema sob o ponto de vista psicológico e
social, para os estudiosos o aprofundarem.
Olhando a questão sob o p1isma pedagógico é de frisar um
princípio fundamental : o cinema, por mais intuitivo que seja, não
está des~inado a, suhst!tuir o mestre, a amdar o educador, que nunca iamais devera abdicar de seu posto de honra. O cinema deve
manter-se um instrumento, como um grande livro ilustrado para
instruir divertindo.
Mesmo nos filmes sonoro-recreativos ou de lícito divertimento, que não são propriamente filmes didáticos, não fique supressa
~ palavra de vida do mestre, focalizando, antes ou depois, de encenado, o sentido do enrêdo sonoro-visual.

4.

Biblioteca infantil

Há muitas dentre as crianças que apreciam a leitura e dela
tiram real proveito. Não obs~ante a d~fic~ên~i~ .de uma. literatura infantil que não inspire cmdados, nao e d1fic1l or~am~ar uma
pequena biblioteca provida de livros bons, peque~as h1stó~as, co!1tos, anedotas, vidas de santos, de santos pequenmos, revistas, albuns, quadros, cadernos para colorir, etc ..
Uma pequena biblioteca · ~ u~ tesouro.
equena me~mo,
mas bem selecionada, porque nao e tanto o numero dos hvros
que lhe dá valor, mas a escôlha judiciosa dos mesmos. _
E os bons livrinhos com suas asas de papel serao outras
tantas avezinhas benfi+zejas, não só. n~s mã. os dos _pequeninos, m<~s
também nos lares ontle vão substitmr uma porçao de outros, senão imorais, ao ~enos frívolos e estéreis. E' mais um meio ?~ a
<:atequese expandir sua benéfica influência nas casas de familia.
Quanto à distribuição e conservação, riodemos, s~~plesme.1~ 
te imitar a técnica observada nas escolas profanas. E otl~a e fa ·cil. Haverá na biblioteca duas cadernetas: uma para reg1str~r os
nomes dos que retiram algum livro, outra para catalogar os livros
·e numerá-los.

f

Filrnotéca cristã
Aos cai.equistas que desejarem iniciar desde já a grande

cmza~a do ci~ema cristão, aqui vai uma lista de bons filmes, que

podenam servll' para encetar a contra-ofensiva do bem, pondo
o cinema a serviço do bom Gôsto, do Belo, da Moral e da Justiça,
substituindo assim as películas da malícia, do escândalo e do pecado.
Entre os filmes de vidas de santos e de sentido cristão en'contram-se: Vida de São Vicente de Paulo, Joana D'Arc, Canção

CATEQUISTA

\

(535)

(586)

Procure conhecer as películas da SACRA FILMES LTDA.
Informações: U.P.C. FILMES - S. Paulo - Rua do R~achuelo, :>. 1•1
Idem: PELÍCULAS COR - Pia União dos Coop. Salesianos ..
Idem· CASA DEL CATEQUISTA - Matheu 28 ..,.-- Buenos Airc8.
ldb!n; REVISTA CATEQUÉTICA - Rua do México, 11 - llio.
idem: ISNARD CIA. - São Paulo.
Idem: SACRA FILMES LTDA. - Rio.
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No registro ficará marcado o uom\' do alu110, o l'lnlo t· o
número do livro, com a data do empréstimo. F.i11da a lcfüira, o
livro será devolvido ao bibliotecário. Quando possível evite-se o
aluguél dos livros, fazendo empréstimo gratúito.
5.

Museu catequético

Assim como nos grupos escolares se organizam pequenos
museus, que tanto interessam às crianças, porque não organizá-lo, também no catecismo? E' um centro de interêsse agradável como
poucos.
Muitas vezes um simples inseto, uma borboleta apanhada
na rua vai levar ao cat:ecismo o menino, que talvez sem ela fôsse
faltar à aula.
A catequese deve ter êsses atrativos externos, que prendam
as crianças. Ir ao catecismo deve constituir um prazer. Como é
lindo olhar no viveiro os encantadores passarinhos. . . os peixinhos
no aquário . . . as flôres no jardim . . . Tudo isso encanta e fala e
ensina ...
As crianças têm, muito mais do que nós, um poder quasi
infinito de tirar dessas coisas pequenas, grandes emoções, grandes verdades.
E como tudo isto facilita ao mestre dar umas lições de coisas
digamos sôbre a criação, levando seu grupinho ao viveiro, ao aquário, ao jardim, ao museu ...
6.

ou ·

Passeios

Haverá quem não goste de passear? Com que satisfação
recebem as crianças a notícia de um passeio! Num borborinho de
pássaros alegres lá sé reunem elas em tôrno do catequista. :E:le é
o centro de todos os interêsses e não sabe como satisfazer às infinitas perguntas. - Onde é que vamos passear? Nas campinas?
Nas praias? ... Nas furnas? . . . E vamos jogar futebol e brincar de
pata cega, de chicote queimado, de estafeta. . . Vamos correr nos
sacos, puchar cordas e cantar e rir e pular . ..
Como se procede para ter um passeio em ordem? Organizando-o de antemão. Numa reunião prévia dos diversos catequistas
escolhe-se um lugar apropriado, combinam-se os divertimentos, providencia-se a respeito do material; marca-se o lugar da reunião, a
hora da partida e da volta; distribui-se a tarefa de cada catequista.
Nem deverá faltar quem se encarregue de levar uma farmaciazinha capaz de socorrer imediatamente quaisquer pequenos ou grandes acidentes ...
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programa a que todos deverão obe-

decer.

,
d' ·
Além <los pctiscozinhos, que a catequese levara para istnbuir entre as crianças, é bom que cada um traga de casa o seu farnélzinho bem provido. E' só pedir qu_e as mamães o preparam com
.
muito gôsto e ao sabor de suas avezinhas.
As crianças são passarinhos. Não , obstante, para º. p~sseio
não se vai em revoada. Máxime nos perni:ietr?s urbanos ii:isiste-se
em ·untinhos com mmta ordem e delicadeza.
1
na f orma . Todos b
'
· d'f
Essa harmonia reverterá em benefício da cate9.uese, pm~ .e i ica e
impressiona bem a todos os circunstantes. Se~a um convite !' todas
as crianças que ainda não frequentam o cat~c13mo. E_ as maes que
·
não
receiarao confiar doravante
,tão lindo . espetáculo
.
.
apreciarem
seus filhos a guarda fiel do cateqmsta.
.
.
Chegados que forem ao local _do passe10,. de~a-se a mais
lena liberdade de escolherem as crianças os d1vert~mentos preferidos, mas sempre sob a vigilância de algum cateqmsta. _
Em todos os folguedos haja sempr~ abso:uta separaçao do
s·exo salvo 0 caso em que os mais pequenmos nao podem sepa.:;rse de suas irmãs ou irmãos mais velhos, encar,regad~s de cm ar
deles. Um catequista zeloso e inteligente sabera medir logo o al.
cance de sua responsabilidade. . .
Tanto na ida como na volta não se conce_de hcença de_ se
afastarem as crianças para muito longe, de maneira que o~ pais e
mães de família estejam tranquilos e certos de que seus filhos ;stão sempre bem acompanhados e sob as vistas de quem lhes az
as vezes ...

7.

Excursões

Seu fim imediato é a instrução visual. Leva-se por exemplo
um grupinho de crianças à igreja matriz, para ver tudo ~ q_iw
1 1
há de curioso e interessante. E na _igr~ja i:ão há nada qf\nao ~ •
teresse à criança. O cat:equista vai ah, nao t~nto para a ar, rn. 1 ;
para ser interrogado. E as c~anci~has quererao s~ber pa~a q:::: :,:
aquela luz encarnada que brilha la perto do alta1 . . . Parn q
aquela casinha com c~rtina de pano roxo, onde o pad~e se sent:i ·
Para ue é aquela mesa com toalha bra_:ica e e~fe1tada de r• ., ,
das .. : A santa curiosidade das crianças nao. se sacia enq~a~to ' .. ,.,
perguntar tudo! . . . E 0 catequista aproveita o expon~aneo 11 1I •
rêsse ara levar seu grupinho ao conhecimento das coisas s:"" ·' ··
ao co;tato com os objetos do culto. Vai ao tabernáculo, :.u 1.·: I" ·
do crncifixo ao altar da Virgem, à pia batismal, ao c~nfess1rn1. 111 "
11
numa pala~ra, vai introduzindo insensivelmente as cnanças '"'

468

p

E .

AGg

N () H

N.

M

A li (,) li I•:

o

s

turgia, vai enveredando seus primeiros passos para a lgn·ja 1pw
é a porta do céu.
Outras excursões se podem fazer aos lugares santos, ús grn
tas, aos cemitérios. . . Quanta ocasião de incutir no ânimo das cria11.
cinhas os germes de convicções profundas das verdades do cristia
nismo. Estes lugares inspiram sentimentos nobres e impressões
~ue, tomadas na infância, jamais se apagarão de suas almas. Ensmam a voltar os olhos para o céu, a esperar na misericórdia de
Deus, e não nas promessas lisonjeiras do mundo ...
Faz tan~o ~em às crianç.as um pass~iozinho instrutivo pelos
prados, pelos 1ardms, pelas praias. . . E ai se mostram ao vivo as
maravilhos;s ob~as ~o Criado;. Ve.de, foi o ~ai do céu que fez
aquelas flores tao lmdas e tao vanadas; foi Ele que ensinou os
passarinhos a cantar e os peixes a nadar; foi Deus que fez o céu
com as estrelinhas e a terra com tantas belezas ...
Deixai então as criancinhas se expandirem e falarem à vontade. Não haverá nenhuma que não ache motivo de sobra para se
alegrar com a munificência do Papai do céu ...

8.

fogos infantís
"O real para a criança é o j6go.
alegria." - Montessorí.

E o j6go é a

, . O present~, capítulo não se ~efere aos jogos estritamente didati:os, assunto .Jª passado em revista, ( 537), mas aos brinquedos
ou 1ogos recreativos, de mero divertimento.
Mesmo êstes, bem orientados, serão perfeitamente intelectuaL
mor~l e fisicamente educativos: arejam a mente, desenvolvem os
sentidos, aperfeiçoam as formas.
Em concepção mais ampla, jôgo é tudo o que provoca o
movimento, exitando os sentidos, pondo em atividade as aptidões
e satisfazendo às tendências naturais e expontâneas da criança.
Porisso que alguns educadores célebres incluem sob o têrmo f6go as histórias bonitas, os contos fantásticos, o cinema a música, os passeios, as aulas ativas, etc.
'
O célebre Claparede afirmou: o interêsse está na base d.a
pe<lagogia., e o fôgo está na base do interêsse. Os meninos vêm
para se instruírem, para se formarem, mas quem os alicia é o desejo da diversão.
Compreende-se agora com clareza o consêlho do grande
educador São João Bosco: Satisfaçamos agora ao g6sto das crianças, para que elas mais tarde satisfaçam o nosso.
A criança e o brinquedo -

3.a parte, cap. III, n.o 6, pág. 111

IDEAL
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A catequese viva é uma escola ativa, equivalente a uma
escola alegre, a um oratório festivo.
O jôgo é condição para atividade. Bem orientado, é um
ótimo instrumento para explorar os interêsses psicológicos dos alunos, transformando-se em fonte de estudos, em escola de· psicologia para o catequista, e em fonte de conhecimentos e escola de
virtudes para o catequizando.
Em escola de virtudes, porque exercitam a energia, a jovialidade, a caridade, a paciência, a tenacidade. O catequista psicólogo ensina seus rapazes a exercitar no jôgo a honestidade e a lealdade; a desprezar a inveja, a covardia e o desânimo. ( 538).
Quanta virtude não precisa, por exemplo, um menino para
continuar um jôgo perdido? Quanto domínio para sofrer sem alteração uma derrota? Quanto controle para ganhar sem exhorbitâncias uma vitória?
São palavras textuais do Santo Padre Pio XII: "O esporte
é uma escola de coragem, de paciência, de decisão e de fraternidade, que fornece às virtudes sobrenaturais um fundamento sólido
e prepara para suportar, sem covardia, o pêso das mais graves responsabilidades".
Não é preciso maior testemunho para provar a eficácia dos
jogos com o fatores de educação. Longe,. porém, a idéia de transformar as aulas em salas de jogos. Tudo em seu devido lugar,
evitando os extremos de certos psicólogos amadores, que se encaminham para a supressão do mestre na escola.
Uma catequeS_~ bem organizada disporá de um pátio, onde
a criançada poderá expandir-se à vontade. Serve de •ponto de reunião, imediatamente antes das aulas, facilitando assim a pontualidade.
Grande parte das crianças, sobretudo as meninas, preferirão jogos de salão: quartetos, dominó, damas, xadrez, e congêneres adaptados à catequese.
Nossa literatura é pobre em matéria de jogos catequéticos.
Enquanto não àparecer quem apresente um trabalho deste gênero,
contentemo-nos· em fazer nossas adaptações, transformando os subsídios do ensino profano, já em grande abundância.
O Centro de Catecismo de Buenos-Aires tem editado ótimos jogos, que bem poderiam ser traduzidos com a devida licença do autor.
Se as crianças não sabem os jogos, o catequista deve ensiná-los, tomando mesmo parte ativa nêles. Não há nisso nada di ·
inconveniente, uma vez que os brinquedos sejam moderados e ino(538)

(537)

CATEQUISTA

"Jogos recreativos e educativos" pág. 33, 1950.

Vide: Revista Catequética n.o 14

'

~I

$

'*

e

:a

uns 14

.a

4

P4 a A#! z

a

P

;;opea;;

.

ÇSU

i:C 4

A

Z

()

-- · - T ~··---··-- --- ·

470

PE.

AGENOll

N.

MAll(,llJl<'.S

O Papa Sã? Pio X mesmo depois de Papa, l>riumu d..
es~011 .derd comd as crianças.
Nem porisso abdicou jamais dt• sua
~u ulon a e e e. sua santidade. Aliás é o amor, e não 0 temor, 'I""
me ca o respeito e a autoridade.

ve

Er caso de indisciplina, brigas, discussões calorosas, ínl' ·1
m-se ?go, com b?ns ~odos e prudência, para restabelecer :1
paz. .Evite-se ~emasiado ng~r e aspereza, o que é contra a íll(lolt.
da cna~ça .. _Nao obstante, as vezes, é necessária maior energia ,.
pronta ecisao, para cortar de vez possíveis abusos. . .
-

Festas com premiações

,
Se há um nome que entusiasma qualquer criança é festa. K
so falar
em festa
1·uvenil se movimenta . Na- o h a' iu11··
,
_ e .todo. mundo
,
guem que nao queua ir a festa, vêr a festa, tomar parte na festa.
O dia da ca~equese está prescrito no decreto "Provido Sane"
que m~nda celebra-lo com_ a maior solenidade possível, e estabe~
lece ate o modo de feste1ar espiritualmente com missa e comunhão_ da cat
. eq':1ese,, na qual . to d os os fiéis tomam parte ativa. O
~~rmao f s~a feito sobre a catequese, distribuindo-se nessa ocasião
ivros, o etos, etc. e fo?e ndo-se também uma coleta em favor d '
catequese.
a
. Ne~se dia ?rganizam-se os festejos com jogos e divertimentos mfantís. E nao devem faltar os prêmfos mais variados.
~ecomenda ~ Pastoral Coletiva que se procure envolver nessas festin~as os pais e parentes das crianças. As prendas podem
serl ofer~~idas em grande número pelas associações da paróquia ou
pe as vanas casas de comércio.
Mesm~ f?ra da fest~ da catequese, muito se recomenda
uso de premiaçoes. Premeiam-se as boas lições a assiduidade
com santinhos, catecismos,

t~s~~~portamente,

0

~edalhas, rosárÍo~

, . Em m1;1itas paróquias costuma-se fazer distribuição geral de
pre1;mos no fim do ano ou nalguma festa maior como 0 Natal e
ª Pascoa. Faz-s~ então um leilão das prendas que as crianças arrematadm ,?ºm o numero de pontos que possuem, fazendo este às vezes e pape1 moeda" ... !
Q~anto ao mo,do psicológico de distribuir os prêmios, relembre o leito; o que ja ficou dito acima. ( 539). Saber premiar conforme o gosto do aluno.

(539)

"Sab er premiar
· " -

I V parte, cap. 2.o n.o 1.
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O problema da perseverança•
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Com lágrimas nos olhos queixam-se muitos catequistas da
grande infidelidade dos meninos aos ensinamentos recebidos. A
maioria deles não corresponde aos infinitos sacrifícios dispensa· ·
·
dos para ensinar-lhes o catecismo. .
Quantas vezes, logo após à profissão solene de fé, no dia
da primeira comunhão, dá-se também a primeira deserção solene
de dois terços dos alunos. São os pais que não se interessam. São
os meninos que não compreendem. . . São as atrações do mundo
que os dispersam. . . Uma debandada geral.
Quando se consegue a perseverança até o quarto· ou quinto
curso, já se considera uma grande vitória. Depois. . . um último
adeus, não só aos bancos do catecismo, mas também à igreja, ao
confessionário, à mesa da comunhão. ( 540).
O p anorama, infelizmente, é êsse. Jovens e donzelas educados em colégios católicos, com missa e comunhão diária, esquecem tudo em pouco tempo, abandonam de pronto as mais piedosas práticas de religião.
Libertos como passarinhos, entregues a si mesmos, lá se ~o
para a vida com avidez pelas aventuras perigosas,. ilícitas, pecaminosas. E lá se foi o antigo fervor. Poucos guardam com fideli- ·
dade os preceitos divinos; alguns fazem a comunhão pascoal; outros tornam-se católicos do credo e h erejes dos mandamentos.
Para muitos o diploma é a chave que tranca a porta da igreja e abre a porta dos prazeres ilícitos, onde a alma em curto espaço se estiola e morre.
H á nisso uma espécie de ingratidão que enche de dôr e desânimo o coração de não poucos educadores, atônitos e decepcionados com a destruição tão rápida de uma educação tão morosa.
Crianças que pareciam anjos, tornaram-se mais tarde verdadeiros
demônios, acérrimos perseguidores da religião, maldizendo os dias
em que, segundo atual juízo, se deixaram iludir nas ·beatices.
Aproxima-se a gente de um desses infelizes e pergunta:
- Amigo, não quer fazer sua páscoa?
- Padre, no tempo do ginásio já assisti a centenares de missas. Já comunguei para o resto da vida. Tenho reservas! . ..
Pobre rapaz! Quais teriam sido essas suas reservas? Reservas? Nada mais que aquarelas. Bôlhas de sabão! ... Tudo se esvaiu. Nada..cristalizou em sua pessôa. E' um barco sem lastro .
Prêsa fácil nas garras do demônio. Vítima do meio paganizado
em que vive.
·
( 540)

O C. P. B. 423, § I aconselha, para evitar esse mal: "Esforcem~se
quanto possível, para que as crianças não deixem o catecismo, antes
de o terem aprendido todo."
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Agora a pergunta <lo leitor: Como aco11l1•1·1 ~ 11 isl·or
A culpa não cabe tôda ao infeliz moço. A religfüo 11ito foi
para êle senão exterioridades. :íl:le viveu beatices.
E viveu-as, talvez, obrigado, consh-angido, para agradar.
Não viveu convicções. Não viveu a religião. E', pois, muito nu! 11ral que agora sinta tédio e asco por aquilo que seu coração 111111
ca amou. Vestiu-se com as indumentárias da religião, mas 1üio
as desposou. Despe-as agora, como quem se desfaz das vestes d1·
criança, das vestes _que já não assentam bem, que estão fora chí moda, que tornam o homem ridículo nas rodas da sociedade moderna.
Tudo isto não terá sido consequência de um ensino falhor
Um ensino sem alma? Um ensino que não correspondeu às realidades da. alma do aluno? Um ensino que não gerou convicções
firmes, hábitos indeléveis?
Haverá muitas exceções, mas na maioria dos casos de deserção, teremos que confessar essa falha: a religião foi ensinada,
mas não foi vivida.
Quando não é o coração o centro gerador dos atos, não se
acumulam energias suficientes para vencer na vida. Quando a
mão do mestre é a única fôrça motriz, tudo recai na inércia, logo
que ela se levanta. E se o educando autômato continua por algum
tempo sua marcha naquela direção, é como a seta que por breve
espaço leva coasigo o impulso alheio. Cairá mais adiante para
não se mover mais.
Se quisermos católicos perseverantes, façamos que os meninos vivam expontaneamente a douhina que lhes ensinamos.
Este livro, cujas páginas estão a terminar, foi escrito pa1'a
ajudar a conseguir um catecismo vivo e vivido, que plasme o cristão, um cristão que não só conheça a religião, mas que a tenha
no sangue, como ramo vivo da videira do Corpo Místico de Cristo.
O catequista, portanto, tem nas mãos a chave do segrêdo:
1)
2)

Sabe quais as bases sólidas da educação integral.
Sabe qual o preparo intelectual e moral que a arte dele

3)
4)
5)

Conhece o menino em seu desenvolvimento psíquico.
Está de posse dos meios disciplinares para o formar.
Estudou os métodos pedagógicos para o instruir.

exige.

De posse, pois, desses elementos que poderíamos resumir
em três: a Criança, a Religião e a Pedagogia, o catequista vai
agora iniciar seu trabalho, desejoso de vêr coroados de êxito seus
esforços. Já deu um grande passo em estudar com paciência êste
livro.
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Diríamos que está como o artista q1:1e, depois de conce~e_r
e idear sua obra de arte, queda-Se mudo aiante do bloco de maImore, antes de aplicar-lhe os instrumentos.
,
Mas a comparação está mal achada. O bl?co de ma~ore
é bruto, duro, insensível, morto! .. . Nã? _c_ooperara :om. o artista,
a não ser com a imobilidade e a insensibilidade. Nao viverá com
êle. Sofrerá apenas, inconscie_nte, os g_olpes ~o martelo, os cortes
do cinzel, a grosagem do bunl. !amais fa~ara!.: . ~ escul~or poderá dar-lhe genialmente expressoes de vida, 1ama1s a vida 1....
:ítle será eternamente duro, imóvel, insensível! ...
Não assim a criança. Ela viverá com o educador todos os
momentos de sua formação. E se não v~ver, para ~margura do
artista, será muito pior que o bloco de marmore; tera sempre expressões de morte!.··
.
Viver
E' precisamente no viver que está a perseverança.
a doutrina. Viver o catecismo.
A criancinha começará a vivê-lo nos joelhos de sua mãe.
Continuará a vivê-lo cada vez melhor e mais amplamente :
No recesso abençoado do lar
No Jardim de Infância . , .
Nos b ancos da escola pnmana
Nas classes da catequese paroquial
No seio das associações infantís
Nos quadros ativos da Juventude Católica
Na vida que Deus lhe conceder na terra.
Tudo isto se assemelha a um grande organismo, do qual o
cristão faz parte, integrando-se _~~ssa engrenage~ divi~a. . • .
Engrenado assim na rehgiao, desde a m~is t~ma mfanci~,
não deixará 0 jovem de praticá-la com am?r e smcendade, nos divertimentos, nos passeios, nas praças, na vida.
.
Viverá a religião em tôda a parte, porque vIVe-a dentro de
si mesmo. Vivê-la-á no tempo e na eternidade, porque pertence
à Alma da Igreja, membro vivo da Videira divina.
A chave do problema da perseverança são duas palavras :

Viver o catecismo.
O catequista que conseguir fazer seus alunos viverem a
doutrina"-que aprendem, conseguiu a finalidade máxima do cafí' ·
cismo:
Formar o cristão perfeito!
Convicto
I nquebrantável
Perseverante.
A. M. D. C .
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