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PRóLOGO

Na hora aziaga que o mundo atravessa,
momento de perseguição ferrenha e de combate feroz ao clero católico, é certamente indispensavel, mais do que nunca, uma sucinta explicação do sacramento da Ordem, fonte perene do sacerdócio, guarda e administrador
dos demais sacramentos.
Apesar da renhida guerra que se move ás
fileiras levíticas, em vez de diminuírem, aumentam e engrossam, sempre mais disciplinadas. Prodígio esse evidente da Providência
Divina, que não deixará orfã sua grei escolhida.
Nestas desambiciosas páginas, pretendemos
orientar os fiéis sôbre a origem divina do sacerdócio, desvendando a dignidade, a sublimidade, os direitos, os deveres do ministério sacerdotal, ·em suas diferentes modalidades.
Em apêndice, damos algumas orações em
prol das vocações e do clero, que poderão ser
completadas por outras que se encontram no
devocionário popular, de nossa compilação,
intitulado De mãos postas.
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NOÇõES PRELIMINARES
1. O Divino Salvador foi constituido Sumo
Sacerdote pelo próprio Pai celestial, segundo
a ordem do rei Melquisedec (SI 109).
A cruz, no alto do Calvário, foi o altar em
que êle mesmo se ofereceu em sacrifício ao
Padre Eterno. Mediador entre Deus e os homens, tirou os pecados do mundo pelo derramamento de seu sangue precioso, reconciliando, desta feita, a humanidade com o Altissimo.
Não satisfeito em sua caridade imensa com
o ter-se oferecido uma vez no Gólgota em sacrifício cruento e ter assim operado a remissão das culpas do gênero humano, quis ainda continuar a sacrificar-se dum modo incruento, até à consumação dos séculos sôbre os
nossos altares para nos aplicar, na perpetuidade dos tempos, os frutos do seu sacrifício cruento, no patíbulo da cruz.
Além disso, quis continuar a lavar os pecados daqueles a quem tinha remido, santificando-os pela virtude reconciliadora dos méritos infinitos de sua Paixão e Morte, através
o santo sacramento da Penitência.
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2. Para realizar êaae aeu plano divino, an·

tea de deixar os homens, transmitiu aos apóstolos os poderes de renovar o augusto sacri·
ficlo da nova Lei e de perdoar pecados, tornando-os, desta maneira, seus legitimas representantes no sacerdócio que, até ali, êle
tinha exercido em pessoa.
Os apóstolos, por sua vez, eram homens
mortais. Contudo, o sacerdócio não poderia ex~
tinguir-se com a morte deles. Perpetuar-se-ia
através as gerações, assim como a nova Alian-.
ça e a Igreja universal durariam até ao fim
dos tempos.
:Jt artigo de fé que há, no novo Testamento, um sacerdócio exterior e visível (Trid.
8. 22, c. 1).
3. A própria natureza das coisas nos autoriza a deduzir, com segurança, que na Igreja
católica, fundada por Jesus Cristo, deverá
existir um sacerdócio visível e exterior.
De fato. Nunca houve uma sociedade religiosa, perfeitamente constituída, sem sacerdotes,
que tivessem o encargo especial de ordenar
tudo o que se referisse à honra e ao culto da
divindade, e, em especial, de oferecer sacrifícios. .T anto assim, que todos os povos possuíam seus sacerdotes.
A razão é obvia.
O culto público da divindade, qualquer que
este seja, · deverá ser colocado em mãos de
pessoas determinadas; escolhidas para esta
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finalidade; dedicadas, de um modo particular, à divindade.
4. O povo eleito de Israel possuia um sa~
'cerdócio marcadaniente deStacado entre os demais povos. Os patriarcas desse povo eram,
ao mesmo tempo, sacerdotes e chefes de fa~
mllia.
Mais tarde, em vista do consideravel aumento das famílias patriarcais, Deus dignouse dar uma legislação peculiar àquele povo,
instituindo um sacerdócio visível e exterior
para os atos do culto público.
Aarão e sua descendência foram os primeiros a serem escolhidos e sagrados para o sacerdócio, sacerdócio esse que vigorou até ao
sacrifício supremo da nova Lei, no alto do
Calvário, até à morte de Jesus.

5. Ao passo que, no Antigo Testamento, o
sacerdócio levitico se propagava pela descendência de Aarão, segundo a carne, transmitese, no Novo Testamento, pela sucessão espiritual, na ordenação sacerdotal.
Digno de toda a consideração é também o
fato que Aarão e ·seus filhos não ingressaram
no sacerdócio por si, mas seguiram o chamamento divino, por intermédio de Moisés.
Da mesma maneira, os apóstolos foram
apóstolos não por sua própria autoridade, mas
por um convite especial do Redentor, que lhes
afirmou textualmente: Não vós ine escolhestes
a Mim, mas Eu escolhi a vós (Jo 15, 16);
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Quando se abriu no colégio apostólico umà
vaga pela prevaricação de Judas, nesta cruel
emergência os apóstolos não agu.am por própria autoridade, mas oraram, dizendo: "Vós,
Senhor, que conheceis os corações de tódos,
mostrai-nos destes dois (Bársabas e Matias)
um a quem tiverdes escolhido" (At 1, 24).
Exorta, porisso, são João Crisóstomo os
pretendentes ao sacerdócio:
"Quem pensa dedicar-se a este santo estado, provará antes de tudo suas disposições e
medirá com exatidão suas forças" (De sacerd.
Lib. IV).
Sómente aqueles tomarão o grave cargo
sacerdotal que puderem cumprir convenientemente suas obrigações com a santidade de
sua vida, com sua ciência, fé e prudência.
6. Na nova Aliança, Jesús Cristo estabeleceu na Igreja católica um sacerdócio próprio
e visivel, introduzindo, em sua base, a hierarquia eclesiástica.
Não deu a cada um dos fiéis indistintamente o poder espiritual, nem a todos em geral,
mas só a alguns previamente escÇ>lhidos. A
estes concedeu o ofício espiritual, o doutrinai, o pastoral, afim de que os exercessem e
os transmitissem, escolhendo os candidatos e
separando-os dos seculares.
A missão divina perpetuar-se-ia através os
tempos nos legítimos sucessores dos apóstolos,
na universalidade do espaço.
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Há, pois, na Igreja santa, espalhada sôbre
os quadrantes do orbe, desde Jesús Cristo,
um sacerdócio próprio, claramente distintb do
estado laical que, por sua vez, recorre ao sacerdócio para dele receber os sacramentos, a
doutrina e direção espiritual.
Devendo perpetuar-sEI' por todo o curso dos
séculos cristãos até ao fim dos tempos, êsse
sacerdócio deveria transmitir-se de Cristo e
dos apóstolos aos seus legítimos sucessores no
ministério eclesiástico pelo sacramento da Ordem, pela qual é conferido o poder sacerdotal e
a graça especial para bem desempenhar o ofício do sacerdócio.
7. Pela Ordem, o candidato recebe aquele
poder transmitido pelo Redentor aos apóstolos, em virtude do qual e pelas palavras de
Cristo o sacerdote pode converter pão e vinho no Corpo e Sangue do Salvador, oferecendo o santo sacrifício da missa, assim como
perdoar pecados, administrando o sacramento da Penitência.
O poder de celebrar o augusto sacrifício da
missa, conferiu-o nosso Senhor aos apóstolos,
na última ceia, dizendo-lhes:
Fazei isso em memória de mim (Lc 22,19).
O poder de perdoar pecados foi comunicado aos apóstolos na noite da ressurreição,
quando bafejou sôbre eles, dizendo:
"Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A
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quem retiverdes os pecados, ser-lhes-ão retidos".
Em virtude destes poderes, os apóstolos se
tornaram sacerdotes no mais amplo e próprio
sentido da palavra. Estes poderes são transmi~
tidos aos que legitimamente receberem o sa:
cramento da Ordem.*
8. Pela ordenação, o sacerdote recebe o po:
der, isto é, a capacidade de ensinar, de oferecer o santo sacrifício, de perdoar pecados, de
dirigir os fiéis, mas não a autorização de exercer perpetuamente o ministério sacerdotal.
Depois de ter recebido o sacerdócio, o padre precisa ainda da missão eclesiástica, ou
da jurisdição, para poder exercer o ministério
num lugar determinado.
O Papa dá aos bispos a missão apostólica
ou a jurisdição. O Papa ou os bispos dão-na
aos padres. Tanto assim, que nem o governo civil nem a sociedade podem dar a missão
eclesiástica, porque não têm poderes espirituais e ninguem dá o que não possue. :1!: de
exclusividade eclesiástica.
Nos próprios tempos apóstolicos, os diáconos não eram, absolutamente, nomeados pelo
povo. Os apóstolos conferiam-lhes a missão
(At 6, 3-6).
Timóteo recebeu a sagração episcopal e as
respetivas instruções não do povo, mas do
apóstolo são Paulo (1 Tm 4, 14-16).
O padre que exercesse o ministério sacerdotal à revelia, sem permissão do bispo próprio~
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seria, segundo a palavra do Bom Pastor, comparavel a um ladrão e a um assassino, porque não entraria no aprisco pela porta, e
pela janela (Jo lO).
Quanta veneração merece, pois, o sacerdócio católico. l::le batiza e faz cristãos. l::le
guia os fiéis pelo camillllo do céu. Perdoa os ·
pecados. Dá Jesús Cristo na Sagrada Comunhão. Assiste e conforta na hora da morte.
Abênçoa o cadaver do cristão e o acompanha
ao túmulo.
Como seria um crime desprezar o sacerdócio católico!
Sua origem divina, sua dignidade, seus atributos, são missão sobre a terra, bem reclamam a atenção especial dos fiéis, afim de que
o estado eclesiástico seja devidamente avaliado por tôdos.

sim:
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O SANTO SACRAMENTO DA ORDEM
Sumário:

I. De origem divina.
ll. Não toqueis os meus ungidos! ...
III. Efeitos grandiosos.
IV. Quem pode administrar ou receber
as ordens?
V. Preparação próxima e remota.
W. "Vós sois a luz do mundo! ... "
Vll. "Rogai, pois! ... "
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DE ORIGEM DIVINA
1. Qualquer sociedade ordenada, por pequena que seja, tem um chefe que lhe exerce

a

dir~ão.

A Igreja católica é a sociedade perfeita de
cristãos batizados que professam a fé e a doutrina de Jesús Cristo, que participam de seus
sacramentos e que obedecem aos legítimos
pastores. A Igreja tem um chefe invisivel, Jesús Cristo, seu fundador. Tem um chefe visivel, o Papa, o vigário de Jesús Cristo sôbre
a terra. Tem dir~ão espiritual nos bispos, em
comunhão com o Papa e auxiliados pelos presbíteros que, por sua vez, possuem poderes e
direitos, de que os simples fiéis não estão revestidos.
O Papa, os bispos, os sacerdotes constituem
a hierarquia eclesiástica, isto é, a associação
dos cristãos que Deus eleva acima dos comuns fiéis, distribuindo-os por certos graus
a que corresponde determinado poder e dignidade:
"Se alguem disser que na Igreja católica não
haja uma hierarquia, constituida por disposição divina, que consta de bispos, presbíteros
e ministros, seja anatematizado" (Trid. Sessio 23, C. 6).

z•
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2. O sacramento da Ordem inclue o indivíduo que o recebe na classe eclesiástica ou sacerdotal. Confere-lhe o poder de celebrar os
sagrados ministérios que se referem à Eucaristia e à salvação das almas, isto é, as sagradas funções de pregar a palavra divina e
de administrar os sacramentos.
O culto religioso tem essencialmente dois
fins. Honrar a Deus, resumindo-se esta honra na Eucaristia - o centro da vida católica
- e salvar as almas. As funções sagradas
têm um ou outro ou ambos estes fins. :m evidente que para isso deve existir um sacerdócio:
"Se alguém disser que no Novo Testamento não haja um sacerdócio visível e externo,
seja anatematizado" (Trid. Sessio 23. C.l).
3. Os ministérios sagrados são privativos,
isto é, não os podem exercer indistintamente
todos os cristãos; mas unicamente os que receberam poder para tanto por meio do sacramento da Ordem, "instituído por Jesus Cristo,
pelo qual é conferido o poder espiritual, e, ao
mesmo tempo, a graça necessária para serem
exercidos devidamente os sagrados ministérios na Igreja universal".
De fato.
O Divino Redentor não deu a todos, mas
apenas aos . apóstolos, o poder de ensinar, de
consagrar seu corpo e de perdoar pecados:
-"Quem a vós ouve, a Mim ouve; quem a
vós despreza, a Mim despreza; e quem a Mim
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despreza, despreza Aquele que me envióu"
(Lc 10, 16).
São Mateus p~ou do telônio ao apostolà.do, mediante expresso convite de nosso Senhor: Segue-me! (Me 2, 14).
A respeito dos demais apóstolos, diz o Evangelho:
- "Tendo subido a um monte, chamou Jesus para si os que quis. E vieram a ele. E escolheu doze para que andassem com ele e para
os enviar a prégar. E lhes deu poder de curar
enfermidades e de expelir demônios" (Me
3, 13-15).
Todas essas disposições visavam separar os
apóstolos do comum dos fiéis, outorgando-lhes
poderes especiais, introduzindo na Igreja a
parte docente - a hierarquia - e a parte
discente . . os fiéis.
4. Sómente são Pedro foi constituído chefe
visível da Igreja e teve o primado sôbre os
demais apóstolos:
- "Simão, Simão, eis aí vos pediu Satanát
com instância para vos joeirar como trigo.
Mas, eu roguei por ti, para que a tua fé não
vacilasse e tu, enfim, depois de convertido,
conforta a teus irmãos" (Lc 22, 31).
Só aos apóstolos disse Jesús na última Ceia,
quando instituiu a Divina Eucaristia e o sacramento da Ordem:
- Fazei isso em memória de niim! (Lc
22, 19).
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Iristituindo o sacramento da Penitência, na
noite da ressurreição, só aos apóstolos Cristo
afirmou:
"Como o Pai me enviou a Mim, eu envio a
vós. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A
quem retiverdes os pecados, ser-lhes-ão retidos" (Jo 20, 22).
Antes de subir aos céus, só aos apóstolos
disse o Libertador:
- "Ide, ensinai a todos os povos e batizai-os" (Mt 28, 19).
5. Persuadidos estavam os apóstolos desses poderes recebidos e os exerceram, prégando, batizando, confirmando, celebrando os
sagrados mistérios, recebendo na Igreja movos adeptos ou dela expulsando os indignos. O
próprio Espírito Santo estabelece ministros
por intermédio dos apóstolos:
- Disse-lhes o Espírito Santo: "Separaime Saulo e Barnabé para a obra a que os
destinei. Depois que jejuaram e oraram, impuseram-lhes as mãos e os despediram" (At
13, 2-3).
Aos anciãos da Igreja de l!::feso, são Paulo
exorta:
- "Atendei a vós mesmos e a tôdo o rebanho, sôbre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para governardes a Igreja de Deus
que ele adquiriu pelo seu próprio sangue (At
20, 28).
22
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Entrou, certo dia, o rei no templo, preten.
dendo oferecer o sacrificio doa incensos s6bre
o -llltar. doa perfumes.
Diante desta usurpação inquallficavel, in·
$lignou-se o pontifice Azarias e com ele oitenta. sacerdotes 'do Senhor, os quais se opuseram,· eom · as seguintes palavras:
--, "A ti, Ozias, não é que pertence o quei-

mar incenso ao Senhor; mas, aos sacerdotes,
i8to é, aos filhos de Aarão que foram

consa~

grados· _para este ministério. Sai do santuáno!. -. . 'E· Ozias, irado, tendo na mãO o t~~
bulo ~para oferecer incenso, ameaçou os ···~
dotes.'.' No mésmo instanttt lhe nasce~)eP~?
na ·testâ • .. · e sem mais ·detença o ~çaram
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fém!
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lt. t .... ;,.

"

e ·sua

~<

e.,"A
dps1sl~ram-~ iDBütãídGB' ~r~J'éi.r.i.'.boiRt.o.

·e;.. dou~ da ~greja:
"i·
·"'"t •~·~ ·.al~em - sustentar .qu~
I ;.., < . ...__~ tal • . rd;..~Af4oâ.
-~~:.,~..-:a':'~ .. ·. na~ S~Ja :,ve a.u~~
:~~~te. un:l sacramento, iP,s~túic!~·pr ;J_~
s~s · Cíisto, ou que seja somente lima invenç~ humàna, excogitada por homens 'igno~..
tes das coisas da Igreja, ou que sejá tbri& siJn,.
pl~s ceremônia para escolher os ministros d8
diiri:Da .palavra e dos sacramentos, seja anatematizado" (Trid. Sessio 23, C. 3).
Os poderes espirituais não são dados duma
só vez, mas por partes. Há na Igreja ord~s
~ores e menores (Trid. Sessio 23, C. 2). Na
igreja latina distinguem-se quatro ordens m~
riores, não sagradas, que são: o ostiariad(); · o
leitorado, o exorcistado e o acolitado. As or~
dens maiores, ou sacras, são .o subdiaconado;
o diaconado e o sacerdócio. o sacerdócio di;
vide-se em menor ou presbiterado e ·e m maior
ou episcopado. O presbiterado dá o poder de
consagrar a Eucaristia e de perdoar pecados.
O epicospado, plenitude do sacerdócio, dá o
poder de conferir as ordens, de ensinar e governar os fiéis.
.
. t~·-··ç,.
'. ~ ,
":Q ·grande coisa, diz o Pe. Zidieu, exl>úJsar
os demônios e participar da própria a~~da
de
Deus sôbre àeus inimigos, com,o es· eip~
cistaS; é. grande coisa esclarece~'- Os .infiéis e
copfo~é
~

.

\1

'

•
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ser a luz do mundo, como os acólitos; mais
ainda é perdoar os pecados, santüicar os povos, oferecer, benzer, sacrüicar um Deus a
Deus, como os padres; mas o episcopado encerra eminentemente e excede todas essas
coisas. :mle é chamado pelos Santos Padres a
culminância do sacerdócio, a glória da honra
suprema, o sumo grau da Igreja, a imitação
de Jesus Cristo, e o fim de toda a hierarquia".
Estas sete ordens constituem um só sacramento, um só sacerdócio, como é um só o poder distribuído pelos diversos graus da hierarquia, de tal modo que um grau inferior
não possue o poder dum grau superior, mas
a ordem mais elevada pode desempenhar todas as funções das ordens já recebidas.
- "O sacramento da Ordem é um só, possue varios poderes, perfazendo um só perfeito sacramento, ensina o doutor seráfico" ( 4,
d. 24, p. 1, a. 2, q. 4).
7. O desempenho dum ofício como o sacerdócio que supõe preparações, concomitâncias e consequências, numa palavra, condições múltiplas, requer uma organização.
São precisos chefes que primeiramente estabeleçam os que deverão exercer o poder de
ordem; que, em seguida, os vigiem no uso que
dela fazem, nas preparações e nas condições
superiores que ela supõe.
O bispo, príncipe dos sacerdotes, é também
sacerdote. Exercerá este poder. Dir-se-á dele
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que possue a plenitude do sacerdócio, para
exprimir que sua função, enquanto sacerdote,
é independente, e que ele a comunica a outrem
pela ordenação.
Assim, do ser vivo que já não depende de
seu gerador e que, por sua vez, pode gerar,
diz-se que tem a plenitude da vida.
O apóstolo são Paulo sagrou bispo a Timóteo, a quem dá instruções peculiares como
se deva gerir neste cargo (1 Tm 3, 2.) e a
quem dá o conselho:
- "Não recebas acusação contra um presbítero, senão com duas ou tres testemunhas"
(1 Tm 5, 19).
Ao bispo Tito, sagrado por são Paulo, o
apóstolo escreve:
- '·'Deixei-te em Creta para que regulasses o que falta e estabelecesses presbíteros
nas cidades, segundo as prescrições que te
dei" (Tt 1, 5).
Exorta, enfim, o apóstolo a Timóteo:
- "Pelo qual motivo te admoesto que reanimes a graça de Deus que está em ti pela
imposição de minhas mãos" (2 Tm 1, 6).
. Como tudo isso é impregnado de uma aura
celestial e como tudo isso fala da origem divina do sacramento da Ordem! ...
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NAO TOQUEIS OS MEUS UNGIDOS I ..• "

1. Os sacramentos, em geral, são instituidos em proveito de quem os recebe.
A Ordem, todavia, é instituída mais para
o bem da sociedade cristã e de cada um dos
fiéis do que própriamente do indivíduo que
recebe a sagrada ordenação.
Em primeiro lugar, o padre não é padre
só para si mesmo. Não dá a absolvição a si.
Não administra os sacramentos a si. Não é
para si que exerce os sagrados ministérios,
mas para as ovelhas que lhe são confiadas.
Neste sentido, afirmava o santo cura de
Ars, são João Batista- Vianney:
- "Deixai durante vinte anos uma paróquia sem sacerdote e ali se adorarão os brutos".
O sacramento da Ordem tem precipuamente um destino social. Visa o bem-estar espiritual da sociedade humana e a perfeição sobrenatural da comunidade cristã e do corpo
místico de Cristo. Investe os ministros do altar com poderes e virtudes espirituais, exercendo sôbre os fiéis paternidade espiritual.
2. O sacerdócio é tão necessário para o
mundo, que o próprio sacerdote tem que re-
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correr ao sacerdócio. Os descrentes que, em
sua incredulidade, combateram, de rijo, os
sacerdotes, não chegaram à perversidaàe de
pretender abolir o sacerdócio, ao qual eles
mesmos recorreram, em horas angustiosas.
O cristão fiel, porém, tanto estima o sacerdócio que se abstém, horrorizado, em pensar
no pavoroso báratro, em que o mundo se precipitaria, se desaparecesse o ministério sacerdotal da face da terra.
Em sua constituição essencial a Igreja é
de origem divina e, por isso, de duração sempiterna. Sua principal tarefa consiste em conduzir a humanidade, através os séculos e a
universalidade do espaço, ao reino da glória
celeste.
Seu Divino Fundador, que possuia todos
os poderes no céu e na terra (Mt 28, 18),
forçosamente, lhe outorgou todas as faculdades para realizar essa sua elevada missão.
A Igreja conduzirá os homens à mansão celeste pela distribuição de graças, de doutrina e de governo.
Para esta sublime finalidade, está munida do poder da ordem e da jurisdição.
Pelo poder da ordem, é capacitada de administrar legitimamente os tesouros das
graças.
Pelo poder da jurisdição, regulariza a cooperação dos fiéis com a graça.
Abrangendo a inteligência e a vontade,
exerce o poder doutrinai e pastoral.
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No exercício do poder doutrinai, reclama
imperiosamente obediência às verdades reveladas:
- "Por Jesús Cristo havemos recebido a
graça e o apostolado para que se obedeça à
fé em todas as gentes pelo seu nome" (Rm
1, 5).
No exercício do poder pastoral está plenamente autorizada a baixar decretos e ordenações para sustentar e conservar intacta â lei
moral e a doutrina revelada, conforme as pa•
lavras de Jesus Cristo a s. Pedro, chefe visível da Igreja: "Eu te darei as chaves do
reino dos céus. Tudo o que ligares sôbre a
terra, será ligado também nos céus. Tudo o
que desatares sôbre a terra, será desatado também nos céus" (Mt 16, 19).
3. O sacramento que cria os sacerdotes,
chama-se Ordem, porque compreende vários
graus de ministros, ordenados entre si, isto
é, um subordinado ao outro.
Estes graus e essa subordinação formam a
sagrada hierarquia que abarca todos os graus
de ministros sagrados, subordinados entre si
até ao supremo, ao Papa.
Assim como na autoridade civil há vários
graus subordinados entre si até ao chefe de
estado; assim como na autoridade militar há
também vários graus desde o ínfimo até aQ
supremo - da mesma forma, na autoridade
eclesiástica, há também vários graus, nos sa29
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grados ministros, subordinados una aos outros.
As ordens menores e o subdiaconado são
consideradas de instituição ecleaiãstica. Pelo
subdiaconado, o aspirante se obriga à recitação do breviário e ao celibato. Quanto ao celibato, escreve sua santidade o papa Pio XI:
- ":m na verdade digno de comovedora admiração o espetáculo, tão frequente na Igreja católica, de ver jovens levitas, antes de receberem a ordem sacra do subdiaconado, isto
é, antes de se consagrarem inteiramente ao
serviço e ao culto de Deus, renunciarem livremente às alegrias e às satisfações, que poderiam honestamente gozar em outro gênero de vida!
Dizemos livremente. Porque, se após a ordenação não serão mais livres de contrair
núpcias terrenas, à mesma ordenação, todavia, vão, não obrigados por lei ou pessoa alguma, mas de própria e espontânea vontade" (Encíclica sobre o sacerdócio católico, de
20 de dezembro de 1935).
As ordens maiores: o diaconado, o presbiterado, o episcopado são de instituição divina. Formam, porém, um só sacramento em
virtude da unidade de fim.
Pela primeira tonsura, o candidato é trasferido do estado laica! ao eclesiástico. Torna-se,
assim, pessoa sagrada.
Aos ministros de Deus aplica-se, por isso,
com muita razão, o aviso do salmista:
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- "Não toqueis os meus Ungidos e não maltrateis os meus profetas" (SI 104, 15).
São Francisco de Assis inculcava grande
respeito aos presbíteros quando afirmava:
"Se eu encontrasse um padre e um anjo,
saudaria primeiro o sacerdote e depois o anjo.
Porque este é o amigo de Deus, aquele faz
as suas vezes".
A pessoa dos ministros de Deus, pois, é sa·
grada: "Não toqueis os meus Ungidos e não
maltrateis os meus profetas! ...
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EFEITOS GRANDIOSOS

1. :m duplo o efeito do sacramento da Ordem: o cara ter e a graça.
O carater é seu efeito primário, visto .como
este sacramento é ordenado par~ o bem espiritual da sociedade. O carater é indelevel.
Nunca se perde nem pelos maiores pecados. Uma vez legitimamente impresso, o carater não permite ser reiterada a ordenação
no mesmo indivíduo.
O carater é precisamente um poder espiritual, participação do sacerdócio de Jesús
Cristo e que dá ao ordenado a capacidade de
exercer eficazmente certos atos para utilidade
das almas.
Ensina o Papa Pio XI:
"Esses poderes excelsos, conferidos ao. sacerdote num sacramento especial ordenado a
esse fim, não são nele transitórios e passageiros, mas estaveis e perpétuos, unidos que
são a um carater indelevel impresso na sua
alma, pelo qual ele se tornou sacerdote in
aetemum, à semelhança daquele,· de cujo
eterno sacerdócio ele foi feito participante; carater em que o sacerdote, ainda mesmo entre
as deploraveis aberrações em que por humana

32

http://www.obrascatolicas.com/

fragilidade pode caír, nunca poderá apagar
de sua alma.
"Mas, juntamente com este carater e com
estes poderes, o sacerdote recebe pelo sacramento · da Ordem graça nova e especial, com
auxílios peculiares, pelos quais poderá cumprir dignamente todas as árduas obrigações
do estado sublime a que foi chamado, se com
sua livre e pessoal cooperação secundar a ação
divinamente poderosa da mesma graça ... "
(Encíclica sobre o sacerdócio católico).
Sendo a Ordem um sacramento de vivos,
aumenta a graça santificante.
Para que a Ordem confira aumento da graça santüicante, é mister que sua recepção
seja digna, feita em estado de graça; para
que confira o carater e o poder espiritual, basta a recepção válida.
O carater é inamissivel e perfaz que o sacerdote nunca possa voltar a ser leigo (Trid.
Sessio 23, C. 4).
O segundo efeito é a graça habitual com
direito às graças atuais que serão dadas no
decurso da vida para ajudarem o ministro
de Jesus a desempenhar dignamente suas sagradas funções e as respetivas obrigações.
2. A este duplo efeito correspondem dois poderes que manifestam a grandíssima dignidade do sacerdote.
A dignidade do sacerdote é muito grande
pelo seu poder sôbre o Corpo real de Jesus
Ordem- S
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Cristo que torna presente na santíssima Eucaristia.
De fato.
Na Eucaristia temos Jesus conosco. Quem
o torna presente sôbre nossos altares pelas
palavras consecratórias? Quem o dá às almas em alimento ou em viático para a eternidade?
O sacerdote.
Por isso, o sacerdote participa, de certo
modo, da própria dignidade de nossa Senhora.
Ela deu Jesús ao mundo. Mas, uma só vez,
em Belém. O sacerdote dá-o todos os dias,
em todas as partes, onde se celebram os sagrados Mistérios.
Além disso, a Virgem Santíssima deu a Jesús a vida humana, mortal.
O sacerdote dá-lhe a vida sacramental, a
vida eucarística.
3. A dignidade do sacerdote é muito grande pelo seu poder sobre o corpo místico de
Jesus Cristo, a Igreja católica.
O sacerdote toma parte efetiva no governo da Igreja, pela missão, divinamente conferida, de santificar os homens e de conduzi-los à salvação eterna.
Por esta forma, coopera eficientemente na
própria missão do Redentor. Salvar as almas, instruindo-as com a doutrina e santificando-as com a aplicação dos merecimentos
do Divino Salvador, "cujo sacerdócio é eter-
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no e que por isso pode salvar perpetuamente
aos que, por ele mesmo, se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por nós" (Hb
7, 24. 25).
4. Através das ordens menores e maiores,
o padre forma-se lentamente, paulatinamente.
O candidato às ordens é escolhido pelos representantes da Igreja com muito critério,
de entre as fileiras dos fiéis.
Ninguém entrará por seu próprio arbítrio
nas ordens. Deverá ser chamado por Deus,
por meio do próprio bispo, isto é, deve ter vocação, com as virtudes e as disposições para
o sagrado ministério.
Quem entrasse no sacerdócio sem as devidas disposições, físicas e morais, faria muito
mal. Porque, dificilmente poderia cumprir os
deveres inerentes ao cargo, com evidente perigo de escândalos, de perdição, própria e
alheia.
E com razão.
A Ordem, dando o poder de celebrar os sagrados mistérios, impõe graves deveres e obrigações, tendentes à salvação própria e das
almas.
Por isso, o fim de quem abraça o estado
eclesiástico deverá ser justamente aquele para
que Deus o instituiu e não outro.
Por conseguinte, quem desejar ser sacerdote, deverá propor-se, como fim, a glória de
Deus e a salvação das almas.

s•
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Nisso consiste a reta intenção que a Igreja reclama no candidato ao sacerdócio.

Daí tornamos a concluir que ninguém pode,
por si, por seu próprio arbítrio, ingressar nas
Ordens. Deverá ser chamado por Deus, por
intermédio de seu bispo. Deve ter vocação,
reta intenção, as virtudes e as aptidões necessárias para o sagrado serviço. Inculca, por isso,
o direito canônico (968, § 1) :
"Receberá licitamente a sagrada ordenação
aquele que, conforme os sagrados cânones,
estiver munido das devidas qualidades, a juizo do próprio Ordinário, e estiver isento de
qualquer irregularidade ou impedimento".
O candidato deverá possuir ciência conveniente, probidade de vida, reta intenção de
procurar a glória de Deus e a salvação das
almas (Com. Card. in exam. op. canonici Lahitton: La · vocation sacerdotale).
Exortava, por isso, o apóstolo são Paulo
ao bispo Timóteo:
"A ninguém imponhas apressadamente as
mãos e não te faças participante dos pecados
de outrem" (1 Tm 5, 22).
5. Procederia mal quem abraçasse o estado
clerical sem vocação. Pois, dificilmente desempenharia bem suas obrigações, não correspondendo exatamente ao fim do sacerdócio
que é honrar de um modo especial a Deus e
salvar as almas imortais.
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Sem a devida vocaÇão, não poderia, por certo, cumprir seus altíssimos e gravissimos deveres, visto não ter recebido de Deus as graças oportunas, e, por isto, estaria em risco
de dar ocasião a escândalos, comprometendo
sua própria salvação e a das almas que lhe
foram confiadas.
Os padres sem vocação são como os peixes
grandes, apanhados numa rede. Agitam-se.
Rasgam a rede. Facultam assim aos peixes pequenos a fuga.
A reta intenção do candidato ao sacerdócio a exprimiu belamente o cura de Ars, são
João Batista Vianney, que repetia quando
~da estudante:
"Se eu conseguir fazer-me padre, hei de
empregar toda a minha vida a salvar almas! ... "
Devido aos maravilhosos efeitos, aos exímios poderes, aos pesados encargos e graves
responsabilidades, muitos santos só aceitaram
o sagrado ministério por obediência expressa
à vontade dos superiores.
Outros, recusaram-se até a receber a dignidade sacerdotal. São Francisco de Assis
não passou de diácono e nunca quis ser ordenado presbítero.
São Cipriano fugiu e escondeu-se quando o
quiseram fazer bispo de.. Cartago. Por . que?
Porque compreendiam a verdade expressa
por são Lourenço Giustiniani, que disse:
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"Grande é a dignidade doe prelados. Po-

rém, maior é o peso da responsabilidade. Colocados em grau tão elevado perante os hoWi:üõ, é preciso também se elevem ao supremo ápice da virtude perante os olhos de Deus
que tudo vê. Do contrário, não estão sobre os
outros para merecimento próprio, mas para
a própria condenação! ... "
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QUEM PODE ADMINISTRAR
OU RECEBER AS ORDENS?
1. O ministro ordinário da ordenação vali·
da é o bispo consagrado. O ministro extraordinário da ordenação válida é o sacerdote que,
embora careça de carater episcopal, tem por
concessão ou indulto da santa Sé o poder de
conferir algumas ordens, isto é, a tonsura e
as ordens menores ( Can. 951).
O vigário e o prefeito apostólico; o abade
e o prelado nullius, sendo bispos, são equipa·
rados para o efeito da ordenação ao bispo diocesano (Can. 957, § 1).
Não sendo bispos, podem, todavia, conferir, no próprio território e só durante seu munus, a prima tonsura e as ordens menores aos
seus súbditos seculares, e até a estranhos que
apresentarem as dimissórias requeridas pelo ,
direito. A ordenação fora destes casos é nula
(Can. 957, § 2).
Para que o ministro confira ordens licita·
mente, requer-se que tenha jurisdição ordinária ou delegada sôbre o ordinando.
Para que alguem possa ser licitamente ordenado por um bispo estranho, deverá exi~
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bir dimissórias do bispo próprio ( Can. 955,
§ 1).
Ent~nde-se por dimissórias, chamadas tambem reverendas ou comendatícias, o documento pefo qual o bispo próprio dá o consentimento ou a licença para que um seu súbdito possa ser ordenado por um bispo alheio.
Os religiosos isentos não podem ser lici~
tamente ordenados por bispo algum sem as
dimissórias do próprio superior maior (Can.
964, § 2).
2. 1l'l sujeito da ordenação aquele varão batizado que, segundo as prescrições dos sagrados cânones, estivér dotado das devidas
qualidades, físicas e morais, a juizo do bispo
próprio, e que estiver isento de irregularidade e de qualquer outro impedimento cânonico.
Estas cláusulas são necessárias devido à
transcendental importância e consequência
do ato.
Quem recebe êste sacramento, receb e o Espírito Santo, que toma posse do ordenado,
ao qual é conferido, ao mesmo tempo, um poder sagrado que o torna idôneo para exercer
os ofícios do ministério.
Por isso, a função da sagrada ordenação
é uma das mais solenes e comoventes.
E com razão. Porque a ordenação prepara, constitue e cria pais espirituais, repre~
sentantes de Deus junto à humana geração
para se santificar as almas.
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Por conseguinte, os candidatos ao sacerdócio distinguir-se-ão por uma grande pureza de
costumes; gozarão de boa :reputação; serão
de nascimento legítimo e isentos de defeitos
corporais graves.
3. Para a licita recepção da Ordem requerse, além disso, que o ordinando se encontre
no estado de graça santificante, mediante prévia confissão sacramental, se for preciso. Exige-se, outrossim, que tenha recebido o sacramento da crisma. É necessário que tenha vontade sincera de permanecer no estado clerical e de nele se entregar ao serviço de Deus
e da Igreja. :€ indispensavel que tenha rece•
bido as ordens inferiores, sendo que ninguém
·pode receber uma ordem superior sem ter
recebido a inferior.
As ordens menores e maiores são como que
os degraus de uma escada, pela qual se ascende ao sacerdócio. Com todas essas ordens
preparatórias quer-se fazer compreender quão
grande é a dignidade sacerdotal. Pela mesma
razão, deve haver um certo intervalo ou interstício entre as ordens maiores.
As ordens hão de ser conferidas gradualmente, sendo proibidas as ordenações per
saltum (Can. 977).
4. A porta das ordens é a tonsura, pela
qual o aspirante é segregado dos leigos e recebido no estado eclesiástico.
Para conferir a tonsura, o bispo corta . ao
candidato os cabelos em forma de cruz, afim
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de simbolizar a renúncia a todas as vaidades
do mundo e a inteira consagração ao serviço
de Deus.
· Vêm depois as quatro ordens menores que
dão o poder de d~sempenhar certas funções
eclesiásticas.
Das ordens maiores, a primeira é o subbiaconado e a segunda é o diaconado.
Segue-se o sacerdócio ordinário, ou presbiterado, que dá o poder de oferecer o santo sacrifício da missa e de perdoar pecados.
Por último, o episcopado, a plenitude do
sacerdócio, que dá o poder de ordenar sacerdotes, de crismar, e de governar a Igreja. O
episcopado é a coroação do sacerdócio. Estas ordens juntas fazem um só sacramento
da Ordem.
Na ordenação, o bispo impõe as mãos aos
diáconos e invoca o Espírito Santo. Unge-lhes
as mãos. Entrega-lhes os vasos sagrados.
Os apóstolos conferiram o sacerdócio pela
oração e imposição das mãos. Assim, por
exemplo, sagraram a são Paulo e são Barnabé pela oração e imposição das mãos (At
13, 3).
5. Ademais. Exige-se do aspirante à ordenação que tenha a índole canônica, que costuma ser para o padre a de vinte e quatro
anos (Can. 975). ~ mister que tenha a ciêneia devida (Can. 976).
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~ necessário que possua título canônico, ao
se tratar das ordens maiores, para garantir
a honesta e perpétua sustentação do ordínando, sem que ele precise mendigar sua subsistência (Can. 979-982).
Administrador do santuário e distribuidor
dos sagrados mistérios, pela impresão do carater sacerdotal, o presbítero é consagrado
a Deus. A esta consagração oficial, porém,
deverá aliar uma santidade pessoal.
Porisso, deverá ser santo em sua conduta.
· Puro em seus pensamentos. Modelar em
sua vida. Apto para o silêncio afim de ser
previdente no falar. Afavel no trato com o
próximo.
No Antigo Testamento já Deus havia mandado aos seus sacerdotes e aos levitas:
Vós sereis santos, porque eu sou santo (Lv
11, 45).
O sapientíssimo rei Salomão, por ocasião
da colocação da arca no Santo dos Santos,
orou a bem dos filhos de Arão, do seguinte modo:
"Os teus sacerdotes, Senhor Deus, se revistam de salvação" (2 Par 6, 41).
Infere daí são Roberto Belarmino :
"Pois bem. Se tanta perfeição e santidade se exigia naqueles sacerdotes que sacrüicavam ovelhas e bois e honravam a Deus por
beneficios temporais, que se não deve exigir
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naqueles sacerdotes que sacrificam o Cordeiro Divino e re~dem graças por beneficios
·eternos? ... "
O sacerdote, portanto, deve aproximar-se
quanto possível da perfeição de Jesús Cristo,
de quem faz as vezes e tomar-se sempre mais
agradavel a Deus pela santidade da vida e
das obras.
6. Todos, quer seculares, quer regulares,
que almejarem receber ordens, devem, antes da ordenação, quando ela tiver sido oficialmente anunciada, manifestar seu respetivo desejo ao bispo ou a quem suas vezes fizer (Can. 992).
Todos os ordinandos, tanto seculares como
religiosos que, relativamente à ordenação, se
regulam pelo direito dos seculares, devem
apresentar antes da ordenação, os seguintes
documentos:
a) certidão da última ordenação, ou ao tratar-se da primeira tonsura, certidão de batismo e de confirmação.
b) certidão de o candidato haver persolvido os estudos requeridos para a recepção da
ordem a que pretende ser admitido.
c) atestado de bons costumes dado pelo
reitor do seminário. Vivendo o aspirante, com
as de.vidas licenças, fora do seminário, o atestado de bons costumes deverá ser passado
pelo sacerdote, a cuja vigilância e direção o
candidato estiver confiado (Can. 993, 1-3).
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d) cartas testemunhaveis do bispo do lugar, onde o aspirante tiver residido o tempo
bastante para ali contraír algum impedimen- ·
to canônico.
Denominam-se testemunhaveis as cartas
que dão testemunho de que o candidato tenha os requisitos necessários para se ordenar.
Pertencendo o ordinando a alguma religião,
as testemunhaveis serão passadas pelo seu
respectivo superior maior (Can. 993, ~ § 4
e 5).
O tempo em que o ordinando pode contraír
impedimento canônico é, normalmente, de
tres meses para os militares e de seis meses
para os outros depois da puberdade.
Todavia, o bispo pode, se o julgar conveveniente ou necessário, exigir testemunhaveis
ainda por mais curta demora e até pelo tempo anterior à puberdade (Can. 994, § 1).
Esse espaço de tres ou seis mêses deve
ser moralmente contínuo (S. C. R. 25. VI.
1904). Se o ordinando já for clerigo, esses
tres ou seis mêses contam-se depois das últimas testemunhaveis (S. C. R., 13. V. 1899).
Se o ordinando for religioso, o superior
maior atestará nas dimissórias não só que o
candidato fizera a profissão religiosa e pertence à família da sua casa regular, mas
também informará concienciosamente sôbre
os estudos feitos pelo mesmo e do mais que
o direito canônico requer. Recebidas estas
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dimissórias, o bispo não precisa de outras testemunhaveis (Can. 995).
Qualquer ordinando, secular ou regular,
deverá ser submetido antes da respetiva ordenação a diligente exame sôbre a ordem que
deseja receber. E, tratando-se da recepção de
ordens sacras ou maiores, o exame versará
também sobre outros tratados de teologia
(Can. 996).
7. Os nomes dos que pretendem receber
cada uma das ordens sacras, com excepção dos
religiosos de votos perpetuos, solenes ou simples, devem ser proclamados públicamente
nas respetivas igrejas paroquiais.
Contudo, o bispo pode, a seu prudente juizo, não só dispensar desta publicação, por
justa causa, mas até prescrever que seja feita também em outras igrejas.
O mesmo pode mandar substituir a publicação pela afixação pública nas portas da
igreja durante alguns dias, devendo compreender-se neles ao menos um dia festivo.
A mencionada denunciação se fará num
dia festivo de preceito, à estação da missa paroquial, ou num outro dia e hora, em que se
verifique na igreja maior concorrencia de
fiéis ( Can. 998).
As públicações têm por finalidade desvendar os impedimentos canônicos que, porventura, existirem e que não forem conhecidos.
Para evitar que alguem receba as ordens
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com algum impedimento canônico; os fiéis são
obrigados a revelar ao bispo ou ao vigário,
antes da sagrada ordenação, os impedimentos de que, porventura, tiverem conhecimento (Can. 999).
8. Realizada a ordenação, deverão ser lavrados no livro próprio, guardado diligentemente no arquivo da cúria diocesana do lugar onde se efetuar a ordenação, os termos
respetivos, com a designação dos nomes dos
ordenados, do ministro ordenante, do lugar e
dia da ordenação.
Os documentos referentes a cada um dos
que receberam ordens deverão ser igualmente conservados no mesmo arquivo (Can
1010, § 1).
Em seguida, passar-se-á para cada ordenado um documento autêntico da sua orde-nação. Aquele que tiver sido ordenado por
um bispo estranho com dimissórias, apresentará o respetivo documento ao bispo próprio
para fins de lançamento no livro especial a
ser cuidadosamente guardado na cúria diocesana (Can. 1010, § 2).
Afinal, o bispo local, ao tratar-se de ordenados do clero secular, ou o superior maior
com referência a religiosos ordenados com
dimissórias, transmitirá a notícia da ordenação de cada subdiácono ao pároco da freguesia, onde foi batizado, para que se lance, à
margem do assento do batismo, a nota que o
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referido candidato recebeu o subdiaconado
(Can 1011).
9. Todas essas cautelas e precauções, tanto no ministro como no sujeito da ordenação,
impõem-se em face da momentosa gravidade do assunto, magistralmente exposta pelo
imortal Papa Pio XI que escreve o que aqui
transcrevemos para finalizar este capitulo:
" . . . De fato, é o sacerdote por vocação e
ordem divina, o apóstolo principal e promotor
incansavel da educação cristã da juventude.
"O sacerdote, em nome de Deus, abençoa o
matrimônio cristão e defende sua santidade
e indissolubilidade contra os atentados e erros,
sugeridos pela cubiça e sensualidade.
"O sacerdote leva o tributo mais valioso à
solução, ou pelo menos ao abrandamento, dos
conflitos sociaes, pregando a fraternidade
cristã, recordando a todos os mútuos deveres
da justiça e caridade evangéli-ca, tranquilizando os ânimos exasperados pela crise moral
e econômica, apontando aos ricos e aos pobres os únicos bens a que todos podem e devem aspirar.
"O sacerdote é, enfim, o mais ativo pregoeiro desta cruzada de expiação e penitência, à
qual temos convidado todos os bons, para reparar as blasfêmias, as torpezas e os delitos
que deshonram a humanidade na hora presente, nesta hora que, como poucas outras na
história, tanta necessidade tem da misericórdia de Deus e de seu perdão.
48
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"E os inimigos da Igreja bem conhecem a
importância vital do sacerdócio, contra o
qual dirigem em primeiro lugar seus golpes
para tirá-lo do meio e desembaraçar-se o caminho da sempre desejada e nunca conseguida destruição da Igreja ... " (Encíclica sôbre
o sacerdócio católico).

Ordem- 4
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PREPARAÇÃO PRóXIMA OU REMOTA

Sublime é a dignidade sacerdotal. Graves
são as suas obrigações. Importantes são as
virtudes exigidas.
A recepção digna das ordens requer preparação adequada como o reclama tão elevado
posto. A caridade do ministro do altar deverá ser apóstolica que se torna tudo para todos. Sua santidade deverá ser distinta da dos
demais fiéis, santidade essa jámais negligenciada, e sim, sempre renovada, conforme
admoestação do apóstolo a seu discípulo:
"Admoesto-te que reanimes a graça de
Deus, que está em ti pela imposição de minhas mãos" (2 Tm 1, 6).
Escreve, neste sentido, o eminente pontífice Pio XI:
"Se tão eminente é a dignidade do sacerdote; se tão excelsos são os dotes que ela exige, disso se segue a- inelutavel necessidade
de proporcionar aos candidatos do santuario uma formação adequada.
· "Conciente dessa necessidade, a Igreja talvez nunca tenha demonstrado, no correr dos
séculos, solicitude tão terna e cuidado ma-
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ternal em coisa alguma como na formação
dos seus sacerdotes.
"Ela não ignora que, se as condições religiosas e morais dos povos dependem, em
grande parte, do sacerdócio, o futuro mesmo do sacerdote depende da formação que tenha ele recebido, verificando-se também nele
o dito do Espírito Santo: O homem segundo o
caminho que tomou sendo jovem, não se
afastará dele, mesmo quando for velho. Por
isso, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo,
quis que em todas as partes se erigissem seminários para neles se formarem e educarem, com singular cuidado, os candidatos ao
sacerdócio" (Encíclica sobre o sacerdócio católico).
1. Em preparação próxima à ordenação, os
candidatos à prima tonsura e às ordens menores farão retiros espirituais por tres dias
inteiros. Os que aspiram às ordens sacras ou
maiores, farão o mesmo por seis dias completos. Se alguém pretender ser promovido a
várias ordens maiores dentro do espaço de
seis mêses, o bispo poderá reduzir-lhe, para
a recepção do diaconado, o tempo dos retiros espirituais, mas nunca a menos de tres
dias completos (Can. 1001, § 1).
Caso forem legitimamente conferidas a algum ordinando várias ordens sacras em dias
distintos subsequentes ou próximos, a ponto
de não se poderem observar os dias determinados para os retiros, desde que para a re-

,.
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cepção da primeira ordem ele tenha feito seis
dias inteiros de exercícios espirituais, com a
anuência do bispo, poderá ser admitido à recepção das outras só com um dia de retiro
espiritual (S. C. dos Sacram. 2 de maio
1928).
Os ordinandos seculares farão os exercícios espirituais no seminário, ou noutra casa
pia ou religiosa designada pelo bispo; e os
regulares, na própria casa ou em outra, a critério do superior (Can. 1.001, § 3).
" ... Segundo a lei gravíssima da Igreja, o
bispo não deve conferir as ordens sacras a
alguem, se não estiver moralmente certo por
argumentos positivos de sua idoneidade canônica. De outro modo, não só comete um
gravíssimo pecado, mas se expõe tambem ao
perigo de participar dos pecados alheios.
"Nesse canon soa claramente o éco do aviso de são Paulo a Timóteo: "Não te apresses
a impor as mãos a ninguem, afim de que não
te faças participante dos pecados alheios!"
"Que é este impor as mãos com demasiada
pressa, na explicação que dá nosso predecessor são Leão Magno, senão conferir a dignidade sacerdotal a indivíduos não provados antes de uma idade madura, antes de havê-los
bem examinado, antes do mérito da obediência
e antes de haver experimentado a disciplina? ...
"Segui, portanto, o conselho de são João
Crisóstomo: "Nem depois da primeira pro-
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va, nem depois da segunda e terceira, mas
depois que tiveres bem ponderado e tudo cuidadosamente examinado, só então impõe as
mãos" (Pio XI, Encíclica sobre o sacerdócio
católico).
Persolvidos os retiros, o bispo deverá disso ser certüicado pelo testemunho do superior
da casa, onde se realizaram. O mesmo fará
o superior maior regular a respeito dos seus
súbditos (Can. 1.001, § 4).
A sagração episcopal deverá ser efetuada
dentro da missa de domingo e da festa de um
santo apóstolo. As ordens sacras serão conferidas dentro da missa nos sábados de Quatro Têmporas, no sábado antes da dominga
da Paixão e no sábado santo. Havendo motivo grave, o bispo poderá conferi-las em
qualquer domingo ou dia festivo de preceito.
A prima tonsura poderá ser conferida em
qualquer dia e hora, mesmo à tarde; as ordens menores, em qualquer domingo ou festa
duplex, mas só pela manhã ( Can. 1.006).
2. A preparação remota incumbe, entre outros, aos pais do candidato.
:!!: dever dos pais cristãos para com os filhos, que são chamados às ordens, de deixarlhes plena liberdade de seguir a vocação.
Os pais receberam os filhos de Deus. Antes
de pertencerem a eles, os filhos pertenciam
ao Autor de toda a paternidade (Ef 3, 15).
Portanto, deixem-lhes ampla liberdade de dedicar-se ao serviço eclesiástico. Ao invés de
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estorvá-los, coadjuvem-nos na consecução daquele desideratum. Desta feita, pais católicos contribuirão poderosamente para engrossar as fileiras levíticas, de premente necessidade ao povo cristão.
"O primeiro jardim, o mais natural, onde
quasi espontaneamente devem germinar e
brotar as flores do santuário, é sempre a família verdadeira e profundamente cristã. A
maior parte dos bispos e sacerdotes, cujos
louvores a Igreja celebra, devem o princípio
de sua vocação e de sua santidade aos exemplos e aos ensinamentos de um pai cheio de
fé e de virtude viril, de uma mãe casta e piedosa, de uma família, na qual reinava, soberana com a pureza de costumes, a caridade
de Deus e do próximo.
"Quando numa família os pais se esforçam
por incutir nos filhos o santo temor de Deus,
a piedade cristã, uma terna devoção à Imaculada, o respeito, a veneração aos lugares
e às pessoas consagradas; quando os filhos
vêem nos pais o modelo de uma vida honesta,
laboriosa e piedosa. . . quando os vêem dividir
com os pobres o muito ou pouco que possuem,
é facil que algum de tais filhos sinta o convite do Divino Mestre: - Segue-me! Eu te
farei pescador de homr-ns!" (Encíclica sobre
o sacerdócio católico).
Para uma população é uma grande graça
possuir bons e numerosos sacerdotes. Deus
concederá essa prerrogativa a quem a mere·
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ce e a quem a pedir. Os fiéis bem avisados
sempre suplicaram para si santos pastores
d'alma, obedecendo à insinuação do Mestre
Divino:

"Rogai ao Senhor da seara:, que envie operários para a sua messe (Mt 9, 38).
·
O povo cristão, bem instruido, sempre considerou de suma importância os benefícios espirituais que acompanham o sacerdócio.
E de fato. Em seu ministério, o sacerdote
ocupa o lugar de Jesús Cristo. No altar, oferecendo o augusto sacrificio da missa. No
tribunal da Penitência, como juiz benigno e
médico compassivQ_~ No púlpito, como pregoeiro da doutrina de salvação.
Ao lado do enfermo, como dispensador de
celestiais consolações. Nas diferentes circunstâncias da vida cristã, como conselheiro e
verdadeiro amigo. Na vida social, é o pai
dos pobres; o apoio dos oprimidos; o defensor dos perseguidos e atribulados; o guia desinteressado dos errantes e pastor solícito de
todos.
Em face destes proveitos inegaveis, os povos católicos sempre se mostraram zelosos
por possuir sacerdotes assinalados por sua virtude e ciência. Ter em pouco esta graça, ou
até desprezar o sacerdote, pode acarretar justos castigos de Deus, que retirará e dará a
outros, mais agradecidos, a graça de possuir
sacerdotes esclarecidos.
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E, realmente, possuir um sacerdote que não
seja segundo o coração de Deus, pode ser, talvez, um tremendo flagelo com que o Altissimo castigue uma povoação rebelde ou indiferente em matéria religiosa, castigo pavoroso esse, anunciado à geração endurecida de
Israel, pela boca do profeta:
"Eu farei vir ao país um pastor que não
visitará as ovelhas abandonadas, que não
buscará as desgarradas, que não curará os
doentes, que não sustentará as sãs, mas que
comerá as gordas e quebrará as suas unhas"
(Zc 11, 16).

Daí se conclue a imensa responsabilidade
de todos que estão incumbidos da preparação,
próxima ou remota, dos candidatos ao santuário.
Em palavras lapidares, descreve essa responsabilidade do seguinte modo o papa Pio
XI:
". . . A vocação sacerdotal, mais que por
um sensível atrativo, que às vezes pode faltar ou esmorecer, se revela pela reta intenção de quem aspira ao sacerdócio, unida ao
complexo de dotes físicos, intelectuais e morais que o tornem idôneo pára tal estado.
Aquele que aspira ao sacerdócio unicamente
pelo nobre motivo de se consagrar ao serviço de Deus e à salvação das almas; aquele
que possue ou pelo menos seriamente se esforça por adquirir uma sólida piedade, uma
pureza de vida a toda prova, uma ciência su-
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ficiente- este demonstra que é chamado por
Detis ao estado sacerdotal ..•
"Pensem os. superiores dos Seminários; pensem os diretores espirituais na gravíssima responsabilidade que assumem perante Deus,
perante a Igreja, perante os mesmos jovens,
se do seu lado não fizerem o possível por impedir um passado errado ... " (Encíclica sôbre o sacerdócio católico).
3. Daí se deriva, iniludivelmente, a obrigação dos fiéis de respeitar o carater sagrado
do sacerdote.
De veras. Pelas ordens, os clérigos ficam
separados da massa comum, consagrados e
destinados ao serviço e culto de Deus, que
considera como feito a si o ato feito a seus
ministros:
"Quem a vós ouve, a Mim ouve. Quem a
vós despreza, a Mim despreza", disse a Eterna.. Verdade (Lc 10, 16).
Para fomentar a preparação.próxiina e remota dos candidatos, tanto no seio da família como nos seminários, considerem os interessados as luminosas palavras do glorioso
papa Pio XI:
"O cri$tão quasi a cada passo importante
de sua vida encontra a seu lado o sacerdote
em ato de aumentar-lhe com o poder recebido de Deus esta graça, que é a vida sobrenatural da alma.
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"Apenas nasce à vida do tempo, o sacerdote o regenera com o batiSmo a uma vida
mais nobre e mais preciosa, a sobrenatural,
e o faz filho de Deus e da Igreja.
"Para fortificá-lo e prepará-lo a combater
generosamente as lutas espirituais, um sacerdote revestido de dignidade especial o faz soldado . de Cristo na crisma.
"Apenas é capaz de discernir e apreciar o
Pão dos anjos, o sacerdote lho dá, nutrimento vivo e vivificante, descido do céu.
"Se cai, o sacerdote o levanta em nome de
Deus e com ele o reconcília, por meio da Penitência.
"Se Deus o chama a constituir familia e
a colaborar com ele na transmissão da vida
humana no mundo para aumentar primeiro
o número dos fiéis sobre a terra e depois o
dos eleitos no céu, o sacerdote lá está para
abençoar suas núpcias e seu casto amor.
"Quando o cristão, chegando ao limiar da
eternidade, precisa de força e de coragem antes de se apresentar ao tribunal do Juiz divino, o sacerdote se inclina sobre os membros doridos do enfermo e de novo o consagra e conforta com o oleo santo.
"Depois de haver acompanhado assim ll
cristão através a peregrinação terrena até às
portas do céu, o sacerdote acompanha seu
corpo à sepultura com os ritos e as preces da
esperança imortal e segue à alma além do
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limiar da eternidade para auxiliá-la com os
sufrágios cristãos, se ainda precisar de purificação e refrigério. Assim do berço ao túmulo, antes até ao céu, o sacerdote está ao lado
dos fiéis: guia, conforto, ministro de salvação, distribuidor de graças e de bençãos".
Quanto pois importa, à vista de tudo isso,
a preparação, próxima e remota, dos candidatos ao sacerdócio! ...
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"VóS SOIS A·LUZ DO MUNDO!"
1. O sacerdócio católico ocupa um lugar de
destaque. Está exposto aos olhares de todos.
Perpetuando na universalidade do espaço a
missão apostólica, tambem ao sacerdócio se
aplicarão as palavras do Divino Libertador:
"Vós sois a luz do mundo. Não pode permanecer oculta uma cidade situada num monte. Nem se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire; mas, sim, sobre o candieiro, afim de que ela dê luz a todos os que estão em casa" (Mt 5, 14).
1!: natural, pois, que esteja exposto à opinião pública. Mas, para avaliar devidamente
a penosa situação do padre católico ante a
crítica, convém frizar o seguinte.
A Igreja desejaria possuir bons e santos
sacerdotes. Escolhe-os e educa-os com sumo
cuidado. Quando se trata de ordenar os candidatos, faz-lhes publicar o nome para que o
povo saiba e diga, se alguem não é digno de
tamanha honra. Não contente com isso, ela
determina as Quatro Têmporas, afim de que
nelas, mediante orações, jejuns e abstinências, se obtenha do céu boas vocações e a san-
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tüicação do clero, conforme admoestação do
Divino Mestre:
"A messe, em verdade, é grande, mas os
operários são poucos. Rogai, pois, ao dono da
messe que mande operários à sua messe"
(Lc 10, 2).
A mais interessada, pois, em ter sacerdotes virtuosos é a própria Igreja santa, como
claramente se deduz das seguintes normas:
"O magnífico esforço para a educação dos
alunos do santuário )louco serviria, se não for
cuidadosa a seleção dos mesmos candidatos.
A tal selecção devem concorrer todos os
que estão encarregados da formação do clero. Como devem cultivar com todo o empenho a vocação divina e a corroborá-la, assim
também com zelo não menor devem remover
e afastar. em tempo de um caminho que não
é o deles, aqueles jovens que vêem não possuírem a idoneidade necessária, prevendo que
não serão adaptados a desempenhar digna e
decorosamente o ministério sacerdotal.
E ainda que seja muito melhor fazer essa
eliminação logo no princípio, porque em coisas tais demorar e esperar é, ao mesmo tempo, grave erro e grave dano, contudo qualquer que tenha sido a causa do atraso, o erro
se deve corrigir quando advertido, sem atenções humanas, sem aquela falsa misericórdia
que se tornaria verdadeira crueldade, não só
para a Igreja, a quem se daria um ministro
inepto ou indigno, mas também para o mes-
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mo jovem, que impelido assim por um caminho falso, se acharia exposto a se tornar pedra de escândalo a si e aos outros, com perigo de eterna ruina ... " (Papa Pio XI, Encíclica sôbre o sacerdócio católico).
2. Quando um padre prevaricou, a critica,
geralmente, exagera-lhe a falta. Generaliza
o caso, estendendo-o a toda a classe clerical,
incluindo . na culpa de um todos os outros, e,
não raro, aplaude o prevaricador.
Aqui cumpre notar que quem atribue a todos a falta de um, comete uma grave injustiça.
Pois, quem será tão insensato que despreze
a Jesús Cristo e os apóstolos a pretexto de
que Judas, o traidor, fazia parte do colégio
apostólico? ...
Afinal de contas, que sociedade poderá haver sobre a terra composta unicamente de
pessoas isentas de toda a culpabilidade? ...
E ninguem estranhe esse procedimento do
mundo perverso.
Qualquer nódoa é tanto mais visível e notória, quanto mais alva é a veste sobre que
cai. As estatísticas demonstram que o sacerdócio católico é o estado que acusa menor número de delinquentes, em proporção com o
número dos membros que o compõe. Logo,
qualquer falta, por mínima que seja, é mais
notada no ministro de Deus, como se salienta mais uma pequena mancha num fato branco do que uma grande num fato preto.
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Por consequência, ninguem se admire quando o padre tem inimigos, as mais das vezes,
gratuitos e malévolos. O sapientíssim.o Redentor pôs de sobreaviso os apóstolos, neste
particular, admoestando-os:
"Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.. Se
vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que
é seu. Mas, porque vós não sois do mundo,
antes vos escolhi do meio do mundo, por isso
o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquela palavra que eu vos disse: Não é o servo maior
do que o seu senhor! Se eles me perseguiram
a Mim., também vos hão de perseguir a vós"
(Jo 15, 18-20).
Profecia essa que se vai realizando através
das mais ferrenhas perseguições, nos vinte séculos de cristianismo! ...
Quem hostiliza, gratuitamente, os ministros
do altar, injuria ao próprio J esús Cristo, ao
Padre Eterno:
"Aquele que aborrece a Mim, aborrece tambem a meu Pai" (Jo 15, 23).
3. Si por desgraça um filho possue um progenitor que não seja bom, não deverá desprezá-lo nem propalar aos quatro ventos suas
misérias. Antes terá comiseração e rogará
pela sua conversão, ocultando sua falta.
Da mesma sorte, quando se fala de um sacerdote mau, primeiro que tudo não se deve
acreditar facilmente, sem investigação da
verdade. Pois, a mor parte das acusações, fei-
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tas aos sacerdotes, são caluniosas, pondo-se
aleivosamente em prãtica a nefanda mãxima,
lançada por V:oltaire (1694-1778) contra os
padres:
"Caluniai, caluniai! Porque da calúnia alguma coisa hã de ficar! ... "
Inquirindo caso por caso, se afinal se trata realmente de um sacerdote, esquecido de
seus deveres, devemos lamentã-lo e orar pela sua conversão como dizia são Francisco
de Assis:
"0 Senhor deu-me tanta fé para com os
sacerdotes que vivem segundo a norma da
santa Igreja romana, por causa de sua ordenação, que se me perseguirem, hei de recorrer
a eles. . . Hei de temê-los, amá-los e honrálos como a meus senhores. E neles não quero
co~siderar pecado algum, porque neles reconheço o Filho de Deus e são os meus senhores. E isto faço porque do mesmo Altíssimo Filho de Deus nada vejo corporalmente,
neste mundo, senão o seu santíssimo Corpo
e Sangue que os sacerdotes consagram e sómente eles administram aos outros. . . E devemos honrar e venerar a todos os téologos
e aos que nos administram as santíssimas palavras divinas, como a quem nos dispensa espírito e vida".

4. A campanha, quasi sistemática, movida
pelo mundo maligno contra a classe sacerdotal, explica-se pela frase de um pensador:
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"Podereis tirar tudo ao homem, assim mesmo este continuará vosso amigo .. Se tentardes, porém, tirar-lhe seus vícios, o homem virará vosso tenacíssimo inimigo ! ... "
E não será uma das tarefas do sacerdote católico tirar aos homens seus vícios? ...
Porisso, escrevia, imparcialmente, o livrepensador Hipolito Taine _(1821-1893):
"Todos os salteadores, todos os comunistas,
todos os petroleiros, todos os bêbedos, todos
os perversos, toda a gente digna das galés,
todos eles são adversários dos padres. O fato
é indiscutível. Por outra parte, as pessoas de
brios, de bem, honestas, caridosas, estimaveia, delicadas, todos eles nutrem simpatia
pelos padres, professando respeito por eles".
Repara, nesta altura, são João Crisóstomo
(347-407), um dos mais célebres padres da
Igreja:
"O sacerdócio exerce-se sobre a terra, é
verdade. Mas, segundo sua importância e excelência, deve contar-se entre as dignidades
celestiais. Pois, nem um homem, nem um
anjo, nem um arcanjo ou potestade criada
instituiu esse ofício. O Espírito Santo é quem
torna capazes de tanta grandeza criaturas
que ainda vivem em carne mortal (De sacerd.,
L. 111, n.O 1).
Por conseguinte, o sacerdote é o ministro
e representante de Jesús Cristo que julgará
a todos. Todavia, julgará ele compassivaOrdem- 5
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mente os insultadores de seus ministros e embaixadores? Não considerará ele como feita
a si mesmo a injúria ao sacerdote, do mesmo
modo que um soberano considera feito a si
o ultraje, dirigido a seu ministro e embaixador? ...
5. No seu modo de ver, os próprios gentios pagaram tributo de veneração e respeito ao sacerdote, estimando-o como um ente
superior.
Refere-se de Alexandre Magno, o poderoso rei da Macedônia, o celeberrimo conquistador, diante do qual emudecia. a. terra. (1
Mb 1, 3), que após ter-se apoderado da cidade de Tiro, cercou com seu exército, ébrio de
vitórias, a cidade de Jerusalém, capital da
Palestina.
Na iminência de Jerusalém ser assaltada,
saqueada, incendiada e destruída, o sumo sacerdote do templo resolveu sair ao encontro
do Terror dos povos, o rei da Macedônia.
Revestido com todas as insígnias de sumo
pontífice, Jado pôs-se à frente de seus sacerdotes e levitas para encarar-se com o dominador.
Logo que Alexandre Magno o viu e leu o
nome de Deus, gravado no cinto de ouro da
tiara, desceu do carro triunfal e prostrou-se ·-'
por terra. Saudou-o respeitosamente. Atendeu ao pedido de poupar a cidade de Jerusalém. Estranhando os oficiais e os generais do
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exército maeedonense a insólita atitude de
seu chefe, respondeu o grande Alexandre:
"Não foi a Jado a quem eu adorei e atendi, mas a Deus, de quem Jado é sacerdote! ... " (Flavio Josepho, Ant. judaie. 1. XI,
C. VIII).
Átila, rei dos hunos, intitulava-se o Flagelo de Deus, porque castigava horrivelmente os povos do Oriente e do Ocidente, no século quinto. Tais eram suas devastações que
ele mesmo afirmava de si que em toda a parte onde seu cavalo passava, a erva não tornava mais a crescer. Chegou vitorioso às
portas de Roma, que pretendia saquear. Apesar de pagão, decidiu poupar Roma, devido
ao papa Leão I, o Grande, que lhe saiu ao encontro e com seus pedidos salvou Roma da
invasão, em 452.
Perpetuando a obra de Cristo e dos apóstolos, o sacerdote católico é o sal da terra, a
luz do mundo como belamente alguem se exprimiu nos seguintes versos:
Sem família, sem lar, o padre é qual soldado,
Noite e dia, a lutar na intermina batalha,
Opondo a Satanaz terrífiea muralha,
P'ra que o vício não alce o colo negregado.
Sal da terra, na fé nos guarda, nos gasalha;
Luz do mundo, nos guia ao porto desejado,
Mostrando-nos o fel dos erros, do pecado,
Contra o qual, pelo céu, indômito, trabalha.
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Suas armas, quais são? - a fé e a caridade,
Virtudes sem igual que o mundo não traduz,
Nem pode traduzir no livro da maldade.
Aponta-nos à glória, além, que o bom Jesus,
Sofrendo, conquistou, por toda humanidade,
Deixando-nos por norte o lábaro da cruz.
Se o padre em geral é a luz do mundo e o
sal da terra (Mt 5, 13. 14), com maioria derazão o missionário católico é o doutrinador das
massas, o portador do facho da fé ao selvícola, ao sertanejo, ao abandonado, ao índio.
O missionário em sua nobre tarefa de evangelizador é, de um modo particular, a luz dos
ce-gos e o sal preservador da corrução moral.
A distinta poetisa e escritora brasileira,
Inês Serrano, descreve a vida do missionário
católico nos versos seguintes:
Ei-lo que parte ansioso em busca do martí[rio,
Seja na pátria ou além, quer na paz ou na
[guerra;
Leva consigo a cruz, de onde, qual branco
[lírio,
Jesus estende o olhar que ao ímpio vence e
[aterra.
Vai almas procurar, levando o bento círio
Da Fé para o acender no coração do que erra,
Agrilhoado, vil, sem levantar ao empírio
O pensamento, preso às misérias da terra.
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Não procura da vida o gozo proibido
Passa pelo prazer sereno, alheio, estranho
Só pensando no céu, heróico e destemido.
Tem seu erário além das brancas nuvens
[puras
E guardando fiel este seu bem tamanho,
O distribue com amor às outras criaturas.
As palavras: Vós sois a luz do mundo!. ..
encerram, por conseguinte, suma sonsolação
tanto para o sacerdote, digno deste nome,
como para o povo cristão que, pelo prisma
da fé, entrevê no sacerdote seu condutor, seu
guia, seu farol nas obscuridades da vida terrestre! ...

http://www.obrascatolicas.com/

J

"ROGAI, POIS! ... "
1. "Mas, ainda que se deva ter sempre bem
firme a verdade que o número por si só não
deve constituir a preocupação principal de
quem trabalha para a formação do clero, todos, entretanto, se devem esforçar para que
se multipliquem operários, válidos e infatigaveis, da vinha do Senhor, tanto mais quanto
as necessidades morais da sociedade antes
de diminuirem, aumentam sempre mais.
Entre todos os meios para atingir tão nobre fim, o mais facil e o mais eficaz é tambem o mais universalmente acesivel a todos,
e portanto por todos deve ser empregado, isto
é, a oração, segundo o preceito de Jesus Cristo mesmo: "A messe é verdadeiramente grande! Mas os operários são poucos. Rogai, pois,
ao Senhor da seara que mande operários
para a sua messe! ... "
Pedi bons e santos sacerdotes e o Senhor
não os negará à sua Igreja. . . É preciso, porém, que não se deixem de lado as indústrias
humanas para cultivar a semente preciosa
da vocação que Deus espargiu nos corações.
generosos de tantos jovens. Louvamos, portanto, abençoamos e recomendamos essas
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obras salutares que em mil formas e mil santas indústrias, sugeridas pelo Espírito Santo,
têm em vista conservar, promover, auxiliar
as vocações sacerdota~.
Porquanto pensamos, com são Vicente de
Paulo:
"Sempre acharemos que a nenhuma mais
grandiosa coisa teríamos podido contribuir do
que a de formar bons sacerdotes".
Nada há, de fato, que seja mais aceito a
Deus, mais honorífico à Igreja, mais proveitoso às almas que a dádiva preciosa de um
santo sacerdote.
Se é recompensado quem dá um copo de
água a um dos menores de entre os discípulos de Cmto, não perderá sua recompensa
aquele que põe, por assim dizer, nas mãos
puras de um jovem levita o cálice sagrado,
enrubescido pelo sangue da Redenção, ajudando-o a elevá-lo ao céu, como penhor de pacificação e de benção para a humanidade . .. " (Encíclica sobre o sacerdócio católico).
2. A maior benção que Deus pode conceder
a um povo é enviar-lhes bons sacerdotes. A
quota eficiente para todas as grandes vocações, mormente sacerdotais, é o lar doméstico, impregnado de vida lidimamente cr~tã.
Os verdadeiramente grandes homens da h~
tória universal têm sempre rendido ao lar, ou
antes à educação materna e paterna que principia no limiar da existência, o preito de sua
grata admiração. Napoleão Bonaparte, por
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exemplo, confessava abertamente que devia
à sua mãe todas as boas qualidades que possuía.
Se sem educação religiosa é impossiwl formar homens simplesmente honestos, muito
menos poder-se-á formar sem educação esmerada jovens que terão as necessárias disposições para serem, mais tarde, dignos representantes de nosso Senhor.
Conta-se de um pai de família que era severíssimo no ponto de que os filhos assistissem todos os domingos à santa missa, enquanto que ele se deixava ficar lá em casa,
profanando o domingo por trabalhos ser-

.'

VIS, .•.

Relata-se também de uma mãe de família
que insistia rigorosamente com os filhos, nunca omitissem a oração da manhã e da noite,
antes e depois das refeições. Uma vez, rezando juntamente com os filhos, um pequeno
perguntou, ingênua e inocentemente:
-Mamãe, por que é que papai não reza conosco? ...
Todos os cuidados e ensinos dos pais serão
baldados e sem duração, se não forem confirmados pelo bom exemplo. O bom exemplo
anima, atrai, arrasta, impele. O bom exemplo possue uma linguagem toda própria. A
eloquência do bom exemplo é mais poderosa
e mais arrebatadora que longos discursos:
Longum iter per praecepta, breve per
cxempla, diz o prolóquio latino.
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Quer. isso .dizer: o bom exemplo convence.
O bom exemplo tua igualmen e 'SÕbre o a..
pirito e sôbre o coAção, esclarecendo o ppmeiro, movendo e .atraindo o segundo.
Acredit:4inos mais aos nossos olhos do que
aos nossos .ouvidO$'. O que fica obscuro nas
palavras, o exem~lo aclara-o facilmente. A
fala é a voz da virtude. O exemplo é a mesma virtude ao natural.
3. "Ainda vos digo que, si dois de vós se
unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer
coisa, esta lhes será concedida por meu Pai,
que está nos céus. Porque, onde se acham dois
ou tres congregados em meu nome, aí estou
Eu no meio deles" (Mt 18, 19, 20).
Palairas essas da Verdade Eterna que preconizam. o valor e a eficacia da oração em
comum.
Ora bem. Diariamente, apresenta-se às famílias cristãs ensejo favoravel para desfrutar
desta doce presença do Salvador, se os pais,
reunidos com os filhos e domésticos, no próprio lar, pela manhã, à noite, às refeições, imploram as misericórdias do Pai celeste, pedindo suas bençãos para a vida presente e
futura.
Destes quotidianos exercícios de piedade,
desta vida verdadeiramente cristã, resultarã6
grandes vantagens a toda a familia.
Pois, quantas vezes os pais oram em união
com os seus, outras tantas se recordam de
sua dependência absoluta do Criador e ao,
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Por conseguinte, rememol'ario
cuidado e esmero com que dev
a salvação.
_
Os fühos, por sua vez, recebendo, pelo desvelo dos pais, as primeiras sementes da piedade e da devoção dentro do recinto doméstico, se esforçarão em respeitar, amar e obçdecer aos pais e superiores legítimos, com
lealdade e simplicidade e cumprirão, de bom
grado, a vontade do Altíssimo, dando a Cesar o que é de Cesar, a Deus o que é de
Deus (Mt 22, 21).
A vida genuinamente religiosa no seio da
família é o fundamento, firme e sólido, sobre
que se poderia levantar, com a graça do céu,
o magnífico edifício da vocação e da vida sacerdotal.
Como da fonte brota a linfa, da famllia
visceralmente devota nascem as vocações eclesiásticas.
A história do cristianismo, neste sentido,
nos oferece as mais convincentes provas e
os mais consoladores exemplos.
4. J!:, deveras, tocante lêr CQmo florescia a
vida cristã na familia de José e Ana de Ligu6rio.
A mãe primava por uma virtude peregrina,
observando à risca os preceitos de DeJà e da
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Igreja. Embora rica e de avultados haveres,
vivia simples, retirada e longe das diversões
profanas.
Da sua união com José de Liguório nasceram sete filhos, sendo o primogênito Afonso,
mais tarde o célebre bispo e doutor da Igreja
(1696-1787).
Era admiravel o carinho com que cuidava· dos filhos que o Senhor lhe dera. Instruiaos com todo o desvelo na santa lei de Deus,
acrescentando, sobretudo, aos ensinamentos
o próprio bom exemplo. Todos os dias, rezava com eles o terço. A horas certas, explicava-lhes a doutrina cristã, inoculando-lhes com
todo o afinco o grande e doce dever de amar
a Deus; de unir-se a Jesús e Maria por uma
vida modelar, fugindo do pecado como de cobra venenosa e detestando-o como o único
mal verdadeiro sôbre a terra.
Quando vinha se aproximando o dia da
primeira confissão e comunhão, sua dedicação já não conhecia limites, aplicando-se com
todas as fibras de seu coração maternal a
inspirar aos filhos acendrado amor àqueles
dois sacramentos, os maiores esteios morais
para a alma cristã.
Que admira, se sob essas vigilâncias maternas; se sob o doce influxo da vida exemplar
reinante na família Liguório, o filho mais velho concebesse o belo propósito de consagrarse ao estado sacerdotal?
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Nada de· admiravel. Pois, onde reinar vida
legitimamente cristã, ali não tardarão a aparecer vocações eclesíásticas.
De fato. Afonso tornou-se padre, bispo,
fundador da Congregação religiosa do Santíssimo Redentor e grande santo. Encanecido e
vergado ao peso dos anos, afirmava com sentimentos de gratidão filial:
Se algo de bom há em mim, o devo à minha
• ....
I
mae
5. Com carradas de razão, poderiam ser
postas nos lábios d8 Ma!·garida, mãe de são
João Bosco (1815-1888), as palavras de rica
matrona romana, a qual, perguntada pelas
suas joias, indigitou seus filhos, dizendo com
acentos de orgulho maternal:
Minhas joias são os meus filhos!. ..
Realmente.
Era edificante presenciar como Margarida
se esforçava por fazer seus entezinhos adorados atraentes e formosos, quanto ao interior
e quanto ao exterior.
Aos domingos e dias festivos, vestia-os
com os melhores vestidos. Penteava-lhes os
cabelos. Cobria-lhes a cabeça com lindo chapéuzinho. Conduzia-os à missa.
Quando amigas e vizinhas lhe diziam que
pareciam anjos, radiante de justa satisfação,
Margarida dirigia-se aos filhinhos, dizendo :
"Sabeis por que vos fiz hoje tão bonitinhos?
I!: em respeito ao dia do Senhor, que nos dove
encher sempre de santa alegria. Mais do que
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roupas bonitas vale a pureza e beleza de vossa alma. Sede verdadeiros anjos em inocência. Rezai como anjos. Comportai-vos no templo como os anjos aos pés do trono do Altíssimo. Durante os atos religiosos, não olheis
de um lado para outro e Jesus Sacramentado vos abençoará! ... "
O primogênito de Francisco e Margarida
Bosco chamava-se João,
qual, cedo demonstrou veleidade de se consagrar ao serviço
clerical. Revelando à mãe este nobre propósito, esta lhe disse :
"Filho. Só quero a salvação de tua alma.
Pensa-o bem. Confia em Deus. Fica sabendo,
porém, que jámais pisarei em tua casa paróquia!, se eu deparar que te tornaste padre
para amontoar riquezas e para levar uma
vida cômoda".
Ao partir para o Seminário, Margarida disse ao pequeno João:
"Sinto-me feliz em possuir um filho que
vai dedicar-se ao serviço do Senhor. Contudo,
não será a batina que faz o padre. Será, sim,
a virtude. Se, um dia, vieres a deshonrar a
batina, como padre relaxado, fica sabendo que
tua mãe jamais te lançará um olhar.
"Quando te dei à luz, consagrei-te à Mãe
do céu. Se tiveres a graça inefavel de ser sacerdote, torna-te apóstolo de Maria Santís. ....
' ,
s1ma
João foi ordenado padre. Tornou-se apóstolo da Beatíssima Virgem. Veio a ser bene-

o
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mérito educador da mocidade. Fundou a gloriosa Congregação dos Salesianos. Foi canônizado. Sua festa celebra-se em 31 de janeiro: são João Bosco.
6. A pais cristãos, embora profundamente
religiosos, privar-se de um filho que, segundo
seus cálculos e planos, deveria ser o arrimo de
sua velhice e o continuador de seus negócios
e de suas empresas, para sacrificá-lo à carreira eclesiástica, constitue, às vezes, um enorme sacrifício, um heroismo até.
Todavia, pais católicos saberão vencer o
amor natural e oferecer a Deus o holocausto exigido, como o fez o pai do imortal papa
Pio X (1835-1914).
Pois, sabe-se que o progenitor deste grande Pontífice era simples camponês, em Riese,
Itália. Passava a vida parcamente do trabalho esforçado no amanho dos campos.
José era seu primogênito. Havia de ser o
apoio esperançoso da família que se ia aumentando paulatinamente e, assim, enchendo de
solicitudes o pobre lavrador.
Quando soube da vontade do filho em consagrar-se ao serviço do altar, viu, de uma feita, derrubados seus projetos e desfeitos seus
sonhos dourados.
Constrangeu-se fortemente. Afligiu-se sobre-maneira. Nos primeiros ímpetos do amor paternal, opinou dever
contradizer às aspirações de José.
Contudo, o piedoso pai não tardou em conformar-se com a vontade suprema de Deus.

78

http://www.obrascatolicas.com/

Num rasgo de domínio próprio, aquiesceu,
afinal, de boa mente aos pedidos insistentes do
primogênito. Este, José Sarto, tornou-se padre. Subiu todos os degraus da hierarquia
eclesiástica. Governou superiormente a Igre·
ja universal com o nome de Pio X (19031914).
Refere-se tambem da mãe do famoso e erudito monsenhor de Ségur que ao participarlhe este seu firme propósito de abraçar a carreira eclesiástica, ela ficou como que fulminada à tal comunicação inesperadíssima. Porquanto, tinha posto fagueiras esperanças no
seu primogênito. Em cartas ao filho, repassadas de dor e amargura, queixava-se amargamente, ficando quasi desesperada em face da
deliberação do filho.
Após cinco anos de lutas cruciantes, iluminada e confortada pelo céu, compreendeu
que a bela e sublime vocação do filho não merecia, de sua parte, comportamento tal. Deplorou seu procedimento. Arrependeu-se C;om
as seguintes declarações:
"Entristeci-me sobre aquilo de que me devia ter regozijado. Verti lágrimas sobre aquilo que devia ter sido para mim motivo de máxima consolação. Deplorei aquilo que, depois,
constituiu para mim a maior felicidade, a mais
intensa alegria dos meus derradeiros dias sôbre a terra ! ... "
7. Pretender desviar um candidato da carreira eclesiástica; opor-se teimosamente à von-
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tade séria de um aspirante à vida clerical ou
religiosa; sugerir idéas contrárias à veleida:..
de sincera de consagrar-se ao altar, ao serviço do Altíssimo, na vida sacerdotal ou
claustral, constitue, por c-erto, uma grave temeridade, prenhe de consequências, às vezes
funestas e, quiçá, desastradamente imprevistas.
R·elata-se de um pai que afastou, por má
fé, um filho da carreira sacerdotal, sugerindo-lhe que cursar direito e formar-se advogado seria muito mais rendoso, muito mais
honroso para a família. Dizia o pai, com
acentos de ironia sarcástica:
- Por que envergar a mortalha do padre?
Seremos amortalhados depois de mortos!
Nada de amortalhar-se em vida, enveredando
pelo caminho eclesiástico! Largue disto, meu
filho! Forme-se em direito, que será muito
mais proveitoso! Possuo dinheiro para uma
brilhante formatura! ...
Para satisfazer à vontade paterna, o filho
começou a estudar direito. A breve trecho,
chafurdou no vício, entregando-se aos desvarios das vis paixões. A princípio, o pai foi alimentando, com dinheiro, os desregramentos
do jovem bacharel. Não havia, porém, dinheiro que chegasse para as bandalheiras do filho, que foi se tornando a vergonha e o suplício da família. Esta, plenamente desmoralizada perante a sociedade, foi obrigada a retirar-se daquele ambiente social. O velho pai

80

http://www.obrascatolicas.com/

ia definhando, acabrunhado de desgnstos infindos.
Certo dia, o filho pervertido veio pedir uma
avultada quantia de dinheiro para as suas
bandalhices. Opôs-se tenazmente o pai. Após
longa e calorosa discussão, acompanhada de
fortes abalos morais, o pai sentiu-se prostrado,
esgotado e caiu gravemente enfermo. Mandou chamar um padre para que lhe ministrasse os socorros espirituais.
Quando o sacerdote bateu à porta da casa,
saiu o filho furibundo, dizendo:
- Nesta casa, não entrará padre!
- Eu fui chamado para sacramentar seu
encanecido pai !
- :m justamente por causa de meu pai que
não admito sua presença nesta casa!
- Moço, por que isso? Ele está moribundo!
- Meu pai não quis que eu me tornasse
padre. Desviou-me da carreira sacerdotal.
Ele não me quis ver padre em vida. Pois bem.
Agora, que meu pai está agonizando, vingarme-ei dele, não permitindo a presença de um
sacerdote à cabeceira dele, na hora da morte! ...
De fato.
Por mais que o padre instasse com o jovem
bacharel, não conseguiu entrar na casa para
àssistir ao moribundo.
E o pobre velho expirou sem um padre à
sua cabeceira. Morreu sem sacramentos. Foi
amortalhado sem cruz e sem velas. Foi enOrdem- 6
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terrado sem sufrágios. As poucas pessoas qúe
acompanharam os restos mortais ao cemitério, comentavam, à surdina, as atrevidas palavras do capitalista que arrostara, bastas
vezes, em público e raso, na roda dos amigos:
-Por que envergar, em vida, a mortalha do
padre? Possuo bastante dinheiro para uma
brilhante formatura jurídica de meu filho!. . .
Realmente.
Contrariar, acintosamente, uma vocação,
não será uma tentativa formidavelmente arriscada? ...

*

*

*

"A messe é grande. Os operar10s são poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que mande
operários à sua seara! ... "
Roguemos, pois, ao Altíssimo que suscite
muitas e santas vocações sacerdotais e reli~
giosas.
Cooperemos, eficazmente, na formação de
novas vocações eclesiásticas, auxiliando-as
com todos os modos e meios ao nosso alcance.
:m uma obra sublime, necessária, urgente.
Que quer dizer ajudar uma vocação ao sacerdócio?
Quer dizer dar a Deus um coladorador para
a salvação das almas.
Quer dizer dar à Igeja um pastor.
Quer dizer um altar a mais, um cálice a _
mais, um sacrüício divino a mais.
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Quer dizer salvar Um. grande número de
crianças, que esperam do sacerdote a luz da
verdade.
Quer dizer preservar uma legião de jovens, que esperam do sacerdote um amigo e
um confidente na luta contra as paixões e as
seduções do mundo.
Quer dizer ser colaborador de todo o bem
que o sacerdote fará.
Quer dizer ter direito a todas as missas, a
todos os méritos, a todas as almas salvas pelo
sacerdote.
Quer dizer fazer o mais belo presente a
Senhor.
Quer dizer fazer a obra mais santa que se
possa fazer.
Portanto, rognemos ao dono da messe que
mande operários à sua seara! ...
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APíl:NDICE
ORAÇõES

Oração
para pedir a Deus vocações sacerdotais
O' Jesus, vós que dissestes: "Rogai ao Senhor da seara que envie operários ao seu
C3illl!po", dignai-vos multiplicar, vo-lo pedimos, as vocações sacerdotais.
0' Senhor da seara divina das almas, escolhei, designai, atraí, com suavidade e energia, para o vosso sacerdócio, operários evan~
gélicos, indissoluvelmente unidos ao vosso Vigário, dotados de espírito generoso, de fé inabalavel, de caridade fervente. Fazei que pelo
seu ministério sejais glorificado, e as almas sejam salvas.
O' sacerdote eterno, concedei à vossa Igreja
sacerdotes piedosos, cheios de zelo e de santidade, e que, imitadores de vosso exemplo,
sejam adoradores perfeitos do Pai celeste.
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Nós vo-lo suplicamos pela intercessão da
Santíssima Virgem Maria, vossa Mãe, e Rainha do clero. Assim seja.
Repetir tres vezes:
Enviai, Senhor, operários para a vossa roesse, a roesse é grande e os operários são poucos. (100 dias de indulgência).
"Sagrado Coração de Jesús, em Vós confio!"

( 300 dias de indulgência).
ORAÇÃO

para as vocações sacerdotais
Sacratíssimo Coração de Jesús, é dom e direito vosso a vocação ao sacerdócio.
Pela vossa divina bondade, despertai-a nas
almas puras das crianças, que, como lírios,
desabrocham ao calor do vosso primeiro beijo eucarístico. Despertai-a, já na infância, no
coração desses meninos que amais com tanta predileção. Despertai-a nos adultos, e renovai com eles os pactos que fizestes com os
vossos Apóstolos. Despertai-a tambem entre o
povo humilde, vós que fostes filho nutrício do
carpinteiro, e não vos dedignastes de ser operário. Despertai-a entre os ricos e nobres, vós
que descendestes da família real e sois o soberano Senhor de todas as coisas. Despertai
vocaçntre os homens de ciência para que
a todos
patenteie a benéfica e inteligente
supremacia da Fé. Despertai-a nas famílias
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piedosas, premiando dessa forma os pais que
se compenetraram da importância da missão
que lhes confiastes, da educação dos filhos.
Fazei nascer vocações mesmo no seio das famílias que não vos amam e que. não vos honram, para que esses sacerdotes sejam os que
vos consolem, vos dêem reparação, e intercedam pela conversão dos seus. Finalmente,
Senhor, suscitai vocações ·entre os que vos
desconhecem e vos perseguem e m~tiplicai
nos tempos que atravessamos os milagres da
vossa graça como em Paulo e em Agostinho.
Enfim, ó Jesús, mandai aos vossos Anjos
que guardem nas almas a preciosa semente da
vossa vocação. Inspirai nos corações dos pais
solicitude e empenho para que as cultivem
com religiosíssimo cuidado. Sede a luz para
os espíritos dos que hão de julgar os vossos
eleitos. Infundi o vosso Espírito Paráclito nos
estabelecimentos de ensino e fazei com que
cada seminário seja um cenáculo. Sobretudo, porém, iluminai, dirigi e fortalecei os pastores da Igreja na árdua missão de reconhecer os que vós escolheis e educar com carinhos os prediletos do vosso amor.
Numerosos, como os rebentos de oliveira,
sejam os ministros da Igreja em torno da
mesa do Senhor. Mas, ó Jesús, ninguem entre no Santuário se não for chamado por vós;
ninguem suba ao Altar se não for por,_;vós santificado; e sejam todos perseverantes e todos fiéis a vós até à morte.
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Virgem Imaculada, Rainha dos Apóstolos,
Mãe dos Santos, dai valor às nossas preces
perante o coração do vosso bendito filho Jesús.
Mandai, Senhor, sa.cerdotes santos para a
vossa. Igreja.
Senhor, vós que não quereis a morte do
pecador, mas sim que se converta e viva; fazei com que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os Santos,
surjam na vossa Igreja operários que, cooperando .com Jesús Cristo, se dediquem de
corpo e alma à salvação de todos.
Concedei-nos essa graça pelos méritos de
Jesus Cristo, Senhor nosso. Amem.
Pater, Ave e Glória.
(300 dias de indulgência, cada vez. Bento
XV).

OUTRA ORAÇÃO
para as vocações e o clero
Senhor, só vós tendes o direito de despertar vocações sacerdotais; este chamamento
é dádiva vossa. Confiado em vossa bondade
infinita, vos pedimos: chamai para o sacerdócio muitas almas inocentes de crianças, que
se abrem para vós quais cálices de lírios na
cálida primavera de sua primeira santa Comunhão; chamai muitos no tempo de Maio de
sua juventude, que tanto amais; chamai-os
entre os adultos, como chamastes os apóstolos; chamai-os das classes simples, pois fos-
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tes o filho nutrício de um carpinteiro e mesmo
um pobre operário; chamai também os nobres
e ricos, pois descendeis de reis, e sois o Senhor
de todos os bens da terra; chamai homens da
ciência, para que se reconheça a sublimidade da fé; chamai-os dentre as famílias piedosas como magnífica recompensa para <'9 pais
que reconheceram sua sublime tarefa e a
cumpriram, educando seus filhos para vós;
chamai-os dentre aquelas famílias que não
vos honram, para que seu filho feito sacerdote vos seja consolo e reparação e para eles
intercessor; chamai-os, sim, chamai-os também das fileiras que vos desconhecem e perseguem, e repeti em nossos dias a vossa maravilha da graça, como a operastes em são
Paulo e santo Agostinho.
E depois, ó Jesús, enviai vossos santos anjos, para que guardem nas almas a preciosa
semente d·e vosso chamamento; concitai os
pais e aos que lhe pertencem, que com sagrado cuidado a cultivem e tratem; sede a
luz daqueles que espiritualmente devem ser
guias de vossos escolhidos; difundi vosso Espírito Santo sobre seus educandários e fazei
de cada seminário nm cenáculo; principalmente, porém, iluminai, governai, fortalecei
os pastores da Igreja no desempenho do pesado encargo de conhecer os vossos chamamentos e educar para ela os vossos prediletos. Numerosos como rebentos de oliveira,
deixai crescer os ministros da Igreja em tor-
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no de vosso santo altar. Mas a ninguem, ó
Jesús, a ninguem deixai ingressar no santuário sem que seja chamado por vós; dai a todos a graça da perseverança e da fidelidade
até à morte.
Senhor, dai à vossa Igreja sacerdotes santos. Amem.
IUNO DAS VOCAÇõES SACERDOTAIS

Verbo Eterno, que à terra vieste
Do pecado os estragos sanar,
Espargir a Verdade celeste
E o teu sangue por nós derramar.

/

Vê que há .tantos ingratos ainda
Que não sabem amar-te, Senhor!
Para quem foi em vão tua vinda,
Foi em vão teu martírio de amor!
0' Cristo! . . . a urze
Nas almas cresce!
Manda operários
A' tua messe!
O torrão, que hoje é nosso, o lavraram
Vigorosos apóstolos teus,
Que nas suas florestas plantaram
Tua cruz, - estandarte de Deus!
Frei Henrique, Anchieta, Vieira,
Ao selvagem mostrando essa cruz,
Do teu reino a palavra primeira
Ao Brasil ensinaram J esús!
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I/
Senhor! o mundo
Sem ti perece!
Manda operários
A' tua messe!
Mas ainda esta terra bendita,
Esta grande e valente nação,
De teus rios de luz necessita.
Necessita do teu coração.
Gigantesca, belíssima, nobre,
Não bastantes apóstolos tem,
Rica de oiro e diamantes, é pobre
Do mais alto, do máximo bem!
O' Cristo! . . . a urze
Nas almas cresce!
Manda operários
A' tua messe!
Quem irá, 6 J esús, pelos ermos
Dos sertões teus cordeiros reunir,
Teus socorros levar aos enfermos
Teus tesouros de amor repartir?
Quem fará produzir-se o renovo
Do Evangelho, da graça, da luz,
Neste bom e docílimo povo,
Que tão mal te conhece, Jesus!
O' Deus escuta
A nossa prece!
Manda operários
A' tua messe!
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Pelo amor da Celeste RaJnha,
Nio DOB deb:e do mal l JD8l'Cê!
S6 tu podes, 6 dono da vinha,
Suscitar quem l vinha se A.
Manda l alma das mães generosas
O desejo, a ventura sem par,
De ofertarem, contentes, piedosas,
Um fllhinho à grandezas do altar.
Jesús!
Sem ti
Manda
A' tua

o mundo
perece!
Operários
messe!

Ordenaste-o, Jesús, e por isso
Te rogamos: envia, Senhor,
Quem se entregue ao sublime serviço
De lutar contra o erro invasor.
Hoje ainda a seara é enorme,
E os que nela trabalham, 6 Deus,
Sio tão poucos! . . . O inferno não dorme,
E nio dormem seus vis corifeus!
Jesús! escuta
A nossa prece!
Manda operários
A' tua messe!

'r
I

Jovens fortes! correi ao apelo
De Jesus, com fervor varonil!
86 de vós, de. vosso ardido zelo
Pende a sorte da cruz no Braail.
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Vinde a Cristo - o divhio Enviado
Sacerdote supremo, eternal.
Vinde já! ponde mãos ao arado!
Fazei jus à coroa imortal!
Jovens! o mundo
Sem Deus perece!
Sede operários
Da eterna messe!
AmeUa Rodrigues

ORAÇÃO PELO CLERO

que poderá ser recitada no Sábado
dos Sacerdotes
Nota: Em 21 de novembro de 1934, o santo Padre Pio XI louvou e abençoou com muito empenho o louvavel costume de consagrar
o primeiro sábado depois da primeira sextafeira de cada mês à santüicação do clero e
dos candidatos ao sacerdócio.
Neste Sábado dos Sacerdotes, as almas pie•
dosas oferecem a Deus, pelas mãos maternais de Maria Santissima, a missa, a Comunhão, as orações, os trabalhos, as alegrias,
as mortificações, os sofrimentos para que os
sacerdotes sejam santos, para que se santifiquem os que, em Seminários e Conventos,
se preparam para o presbiterato. Logo em
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seguida à primeira sexta-feira de cada mês,
consagrada ao Sagrado Coração de J esús, as
pessoas generosas oferecem tudo o que de
meritório s·e possa fazer para que os sacerdotes e os seminaristas correspondam fielmente à sua sublime vocação.
Para mais facilmente atingir essa nobre
fl.nalidade, damos, para o Sábado dos Sacerdotes, a seguinte prece de oferecimento:
Divino Salvador Jesús Cristo, que confiastes aos sacerdotes, como a vossos representantes, a obra da redenção, a salvação e a felicidade dos homens, eu vos ofereço pelas
mãos de nossa Mãe santíssima, para a santificação dos sacerdotes e dos candidatos ao
sacerdócio, inteiramente, todas as orações,
trabalhos, alegrias, sacrüícios e sofrimentos
deste sábado. - Concedei-nos, Senhor, sacerdotes verdadeiramente santos, que, abrasados
pelo fogo do vosso amor divino, só .p rocurem
a vossa maior glória e a salvação de nossas
almas. - E vós, ó Maria, boa mãe dos sacerdotes, protegei a todos eles nos perigos e dificuldades de sua santa vocação. Guiai, também, com vossa mão maternal, os pobres sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis
à sua sublime vocação, para que voltem o
quanto antes, para junto do Bom Pastor.
Amém.

93

http://www.obrascatolicas.com/

LADAINHA
Senhor, tende piedade de nós,
Jesús Cristo, tende piedade dé nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Padre Eterno, que sois Deus, santificai os
sacerdotes.
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, santüicai os sacerdotes.
Espirito Santo, que sois Deus,
Adoravel e indivídua Trindade,
Sagrado Coração de J esús, modelo do coração sacerdotal
Jesus, bom Pastor, que dais a vida pelas vossas ovelhas,
Jesus, Sumo Sacerdote, que pelas almas vos
sacrificastes na Cruz,
Jesus, Vítima divina dos nossos altares,
Jesus, Prisioneiro dos nossos Tabernáculos,
Jesus, Rei de amor, que desejais reinar em
nossas almas,
Jesus, Rei de amor, que desejais reinar nas
famílias,
Jesus, Rei de amor, que desejais reinar na
sociedade,
Jesus, Mestre divino, que desejais que o vosso Evangelho seja ensinado,
Jesus, amigo dos operários e dos pobres,
Jesus, consolo dos que sofrem,
Jesus, luz dos que procuram a verdade,
Jesus, que desejais que os vossos padres sejam a luz do mundo e o sol dà terra.
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A MARIA SANTISSIMA
Maria, Rainha do clero, mãe do Sumo Sacerdote Jesús, intercedei pelos sacerdotes, e
pelos que se preparam para o sacerdócio, e
despertai verdadeiras vocações sacerdotais
entre a mocidade.

O. A. M. D. G.
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TRABALHOS DO MESMO AUTOR:
O Sacramento do Batismo - Segunda edição - Explicação popular, sucinta, clara e
doutrinária do sacramento, de suas ceremônias, de seus efeitos. Contém informações explícitas sobre o batismo em caso de necessidade e a consagração da criança a nossa Senhora, após o batismo.
Preço - 1$500
O Santo Sacramento da Crisma - Dando
explicação deste sacramento, o opúsculo destina-se a ser o precursor das visitas pastorais.
Distribuído com antecedência aos fiéis, o livrinho alivia o trabalho do revmo. clero na
preparação dos crismandos.
Preço - 1$500
O Santo Sacramento do Matrimonio - Em
seis alocuções aos noivos e uma leitura apropriada, a obra desvenda aos fiéis em geral a
origem, as graças, os efeitos, os direitos e
os deveres inerentes ao sacramento. Será
de máxima importância colocar nas mãos dos
noivos este opúsculo que, ao mesmo tempo,
poderá servir como lembrança do casamento.
Preço - 1$500
Modo de ouvir a santa missa pelos agonizantes. Terceira edição - Diariamente, morrem, no universo todo, cento e cincoenta mil
pessoas. Destas, nem todas estarão preparadas. Muitas, morrem de repente. Quanto importa, pois, assistir, espiritualmente, aos agonizantes por intermédio da missa?! O opúsculo oferece um modo prático de assistir à missa em prol dos moribundos.
Preço - $500
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TRABALHOS do MESMO AUTOR:
O santo sacramento da Penitência - Em
quatorze capítulos, claros e sucintos, expõe
a doutrina católica, entremeando exemplos
elucidativos e interessantes. Será um guia seguro para receber com fruto constante o sacramento do perdão.
Preço - 1$500
O santo sacramento da Extrema Unção Este opúsculo pode ser denominado o livro
dos enfermos. Pois, ensina como se santifica
·a dor, o sofrimento, a moléstia, a própria
morte. Após umi clara e completa explicação .<lP sacramento da Extrema Unção, ofere~
ce, éíft apêndice, algumas orações vara o tempo da provação e da enfermidade. Em sua finalidade, o livro é completo.
Dando uma minuciosa explicação do sacri.mento dos enfermos, procura, ao mesmo tempo, suavizar as penas da vida humana.
Preço - 2$000
De mãos postas - Devocionário popular,
para todas as idades e para todas as classes. Tem de tudo e se adapta a todas as ocasiões da vida cristã. Formato delicado e portatil.
Preço - 4$000
Pedidos à Editora "VOZES"
Caixa postal, 23
Petrópoljs -

Estado do Rio

Preço deste volume - 1$500
Palavra telegráfica - (Cema}
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