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HISTÓRTA DESTA HI§TÓRIA.

Aí vão uns "Apontamentos" que não foram tomados com a

pretensão de um dia virem à luz da publicidade.

Eram apenas uns cadernos que nos auxiliavam, aos colegas

de teologia e a mim, na preparação dos exames de história

eclesiástica, no Seminârio de S. Leopoldo (Rio Grande do Sul),
perante o abalizado mestre, R. Pe. João Lutgen, S. J.

No decurso dos anos apareceu quem se desse ao trabalho de

copiar tais cadernos, Para fins idênticos.

Mais tarde, um grupo de estudantes do mesmo Semin ârio

Central, descontente com a tradução da história eclesiástica de

Funck, rejubilou-se com os esforços de um companheiro que

Ihes ofereceu cópias hectograf adas dêstes modestos "Aponta-
mentos".

Era então professor de história eclesiástica naquele modelar

Estabelecimento Superior o R. Pe. Pedro Schroth, S. J., o qual

tanto se agradou dos manuscritos que pediu licença de os mi-
meogr atat paÍa seus numerosos alunos.

Enfim, julgaram conveniente e até necess ária a public ação

dos "Apontamentos".

Não se veja, pois, no presente compêndio, mais do que a

boa vcintade em facilitar aos caríssimos seminaristas do Brasil

o estudo da história da lgrpia.
Tão longe, porêm, estão êstes "Apontamentos" de ser obra

completa e científica, gue iã é muito poderem servir de manual

escolar em algum curso teológico.

Pedindo desculpas dos inúmeros senões, reconhecido ticarát

a queÍn os apontar o despretensioso
AUTOR.
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Aos Srs. Lentes de História

§ct esta segunda 'ediçda dos " Apontamenúos de Histó-

ria Eclesid.stim" sem gue me seja possíuel comigr-Ios.

Nunca imaginei que possassern clq. prímeírq. e,dição, e

muito menos em tão curto 'espq.ço d.e temp.

Além dfsso, um mês apenas me foi concedido pqra a.

a-reuisão destas pagínos. E era- üempo de uisitas pastorais. . .

Queiron os prezodos mestres que desejarem reformas

neste liuro, apresentar, sem rodeios., os coneções que leo§-

sam ser 'sproueitadas ntunq, - quem sq.be? - ulterior edL

ção.

Fiwr-lhes-d. sincerametnte firato

o Autor
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INTRODUçÃO.

§ 1. Noção e fontes da história eclesiástica"

Noção. - A história eclesiástica é a narração do desenvolvi-
mento temporal da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja
consta de dois elementos: O divino, QUe é invariável, e o hu-
mano, material e variável.

E' do desenvolvimento dêste último que se ocupa a história
eclesiástica.

As relações da Igreja com os homens que estão fora dela formam
o objeto da história eclesiástica exterior, enquanto o objeto da
história eclesiástica interior é formado pelo estudo da doutrina
e constituição da lgreja, de seu culto e disciplina, e das rela-
ções da Igreja com os fiéis.

A história eclesiástica exterior compreende a difusão da Igreja,
sua aceitação ou repulsa (perseguições). A interior estuda so-
bretudo o desenvolvimento da doutri nã, QU€, até chegar a ser
declarada dogmática, percorre três fases:

a forma fundamental ou embrional, donde
se tiram as conseqüências, e'
a lgreja a define, ou declara verdade revelada.

Cronolôgicamente a Igreja se divide em:

antiga - período até 680;
média - período o século XVI;

r'$:fiâ,;,8:l[' s'oflgderna' 
desde

Fonteso - As fontes ta história eclesiástica são de origem
divÍna (a Sagrada Esmitura) e humana. As de origem humana
ou são diretas, como os documentos escritos, monumentos, tes-
temunhas oculares, ou indiretas, como as narrações dos his-
toriadores, etc. Podem também os documentos ser públicos ou
privados, eiscritos ou orais (tradição).

Documentos escritos temos:

1) Bullarium Romanum (atos Pontifícios) , 34 volumes, edição Gau-
linense.

2) Acta Conciliorum, melhorada por Harduin, S. J. e o Arcebispo Mansi.
. 3) Collectio de Maria Laach.

4» Opera .P?trq1r1,_ pol Migne, _ compreendendo duas partes: 1) Pa-
tresIatini(2l7volumes);Patresgraeci(l62volúmes).

5) âcta Marly{mr-pm {uas partes: 1) acta primorum martyrum (por
Ruinart, o: s. B.);-2) acti sanctorúm (poi Bollando, s. j.), 63 vo-
lumes, e que ainda continuam a aparecer.

l)
2)
3)
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Introduçâo

Ciências auxiliares. Sensu lato, ajudam a história ecle-
siástica: a geogratia, a história das religiões (do judaísmo e do
paganismo), a filosofia e a teologia. Sensu stricto, ajudam-na:
a diplomática (que ensina a julgar da autenticidade dos docu-
mentos), a paleogratia (que decif ra antigos textos), a filolo-
Bia, a arqueologia cristã, a epigrafia (que examina as inscri-
ções), a sigilogratia, a numismática (que examina medalhas),
a heráldica (que estuda e examina os escudos) e, last not least,
a cronologia.

A cronologia atual, ou era cristã, data só do século VI e foi esta-
belecida pelo monge Dionísio Exíguo. Em alguns lugares contava-se o
ano novo a partir de 25 de dezembro, noutros de 25 de março e noutros
de l.o d,e janeiro, predominando esta última data desde' o século XVI.

Outras eras importantes: a) a constantinopolitana, desde o século VII,
usada na Igreja grega (dá 5508 anos da Criação até Jesus Cristo);

b) a dos seleucida§ (começa em 312 antes de Cristo; em uso na Síria).
c) a era das olimpíadas, 777 a. C.; seguida até o século IV p. C.;
d) a hispânica começou 38 anos a. C. e durou até o século XIV p. C.;
e) a da fundaçáo de Roma (753 ou 754 a. C.);
f ) a diocleciana ou dos mártires desde 303 p. C.;
g) a era da indicção, até 1500 estava em uso. Contava-se pela Í€-

noúação do imposto (indicção) que durava 15 anos, começando tôdas
em 312 p. C. Estas, porém, nada indicam ao certo, pois dizem o ano
da indicçáo, mas não marcam qual delas, se a l.' ou a 9." ou a 15.' Hâ
diversas indicções.

Quanto à data da criação do mundo várias são as versões bíblicas:

1) Padberg-Drenkpol, À idade do gênero humano. A Ordem, R,io de Janeiro,
junho de 1988, gâ9. 633.

§ 2, Bibtiografia da história da lgreia.

1) 
té 439 i
até 423;
conta o nascimento do arianismo;
escritos dos precedentes e continuou a história

de Sócrates.
2) 

ilit; continuou a obra de Eusébio;
o, em dois livros escreveu sôbre os tempos desde a
té 400 anos p. C.;
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§ 2. Bibliografia da história da lgreia I

Cassiodoro é o continuador mais compléto; compilou os escritos de
Sócrates, Sozômeno e Teodoreto.

Na idade média pouco escreveram sôbre a história geral da lgreja.
Ocupavam-se em crônicas, histórias de mosteiros, etg, Entre
as poucas exceções destacam-se Ai de Halberstadt (t 85.3),
gpe _ escreveu a história dos quatr séculos, e S. Antonino
(t 1450), Bispo de Florença, que narração histórica pela
Criação e foi até sua época.

Nos tempos modernos foi menos cultivada a princípio a história da
Igreja. Logo no comêço apareceram só os" do
Cãrrieal Barônio, obra prima, em que se e adul-
terações que os'ministros protestantes de na his-
tóriá anti§a. Raynald, oratoriano como Cé a obra
dêste. Coin o témpo nos diversos países foram surgindo escritores da
história eclesiástica. Assirn:

Na ltália, Orsi (dominicano) e Saccarelli (oratoriano) escreveram obras
de valor, pela erudição e vastidão.

Na França, Noêl Alexandre (dominicano), compôs a história eClesiás-
tica em 30 volumes. Sua obra 'está eivada de galicanismo, embora rto-
derado. Claude Fleury escreveu uma obra célebre, €ffi 20 volumes. Há,
porém, nela galicanismo e jansenismo. Bossuet (dois livros) e Rohrba-
õher (29 volumes), notando-se gue, dêste último, a edição alemã é mais
crítica.

Na Alemanha, a história eclesiástica estava deturpada pelas idéias de
Febrônio e Jansênio. Isto só melhorou depois da revolução francesa. O
convertido Frederico de Stolberg foi quem inaugurou a nova época, com

uada por Kerz e Brischar, chega a
cílio de Liã,o. Hortig não acabou a
que depois apostatou. O Bispo von
cílios (8 volumes). Hergenrôther e

Brück (omitindo os protestantes) escreveram obras resumidas.

J
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PRIMEIRA ÉPOCA.

A IGREJA ENTRE OS POVOS
GREGO.ROMANIOS.

(ano 29 até 680).

A

)
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DE CRISTO A
Primeiro período.

CONSTANTII\IO MAGNO.
(313) .

A. Desenvolvimento exterior da lgreia.

I. DIFUSÃO DO CRISTIANISMO.

§ 3. Situação do paganismo'

Fato é incontestável, e hoje absolutamente verificado pelas
pesquisas mais rigorosas, náo ter existido uté hoje^povo algum,
ôivitizado ou bár6aro, sem religião, sem culto ao Ser Supremo.
Tem-se provado ültimamente que até o homem prehistórico, o

trogloditá da eÍa quaternâria e paleolítica, deixou gravados nas
cavernas sinais copiosos de sua preocu paçáo religiosa. Nem ti-
veram confirmação, nem resistiram a exames críticos as notí-
cias relativas a povos sem religião.

Pelo contrário, tôd s as vêzes que surgiam invencionices tais,
o resültado era obter se mais uma provi do consenso unânime,
universal, constante, em f avor da existência de mais um povo
afeiçoado à sua religião.

Estabelecida essa inconteste verdade, af irmada pelos mais
escrupulosos antropólogos modernos, já outra ref utação se taz
mister no campo histórico das religiões: a precedência do poli-
teísmo ao monoteísmo.

A tese predileta dos adversários da religião é que esta, como
tudo o mais, é a resultante do humano desenvolvimento (evolu-
cionismo). Com outras palavras: o homem, tro princípio, nada
sabia de . religião; depois , para explicar os fenômenos da Ílâ-
tureza (o vento, o relâmpâBo, e o trovão, o crescimento das
plantas e animais, etc.), começou a supôr a existência de sêres
espirituais em tôda parte. Outros dão origem diversa ao poli-
teísmo. 1 Dai, conforme os evolucionistas, se desenvolveu a
religião, aperfeiçoando-se até a humanidade chegar ao culto
de um Ser Supreffio, que suplanta os demais em poder e por
isso os governa; e, enf im, um passo mais, eis o puro mono-
teísmo.
' Ora, o que se deu foi precisamente o contrário: a humani-

dade passou do monoteísmo ao politeísmo. Os etnógrafos e
arqueólogos mais afamados e conscienciosos colheram dados su-
ficientes para mostrar qüe tanto mais puramente monoteístas
são os povos quanto mais antigos.

j

----f
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14 I época: A Igreja entre povos grego-romanos

Os semitas, os chineses, os indo-germânicos tinham seu deus
supremo. Os egípcios, cuja civilização era f lorescente iá 4.000
anos antes de Cristo, eram monoteístas. 2

Uma conf irmação que perdura até nossos dias: entre os ban-
tús da Africa, mais pura é a idéia de Deus nos ocidentais, jus-
tamente mais antigos. 3

Causas várias inf luíram na modificaçáo dessas crenças, tornando-se
politeístqs. Uma delas foi, sem dúvida, a confusão de nômes. Assim em
Menfis (Egito) há o deus Rá. O mesmíssimo tem em Tebas o nome de
Amon. Tebas jgnqlista Menfis e o chama Amon-Rá. Séculos depois há
três deuses: Rá, Amon e Amon-Rá.

Exigiria longa explicação o complicado processo de como o culto aos
mortos e aos astros, a magia e outros fenômenos engend raram o po-
liteísmo.

Bastem os fatos citados contra a famosa tese da precedência cronoló-
gica do politeísffio, o gue, aliás, é insustentável em f ace do Gênesis.

O guê, porém, nos importa no presente estudo é
o politeísmo preparou os povos para a vinda do
que pareça o contrário.

Realmente o têz:
I. Negativamente, pela decadência da religião,

da f amília e da sociedade.
A) Da religião. Deixando de parte tristíssimas consideraÇões

sôbre a religião entre os orientais com seus sacrifícios humanos e
tôdas as degradações, basta lembrar que o povo romano, último
herdeiro da civiliz açã,o, chegou ao extremo da decadência na re-
Iigião. Todos os deuses dos povos vencidos (sobretudo dos etrus-
cos) estavam representados no Capitólio. Da asia Menor veio a
infame deusa madre Cíbele; da Síria, outra mais devassal da
Pérsia, do Egito e dos Helenos também copiou tôda a mitologia.
Enfim, também os imperadores f alecidos obtiveram culto divino.
A religião consistia totalmente em exterioriclades: rczavam com
os ouvidos tapados, recomeçavam a oração cada vez que omitiam
uma palavra, etc. Não havia quem se lembrasse de recorrer aos
deuses, senão para alcançar- auxílios materiais. a Os deuses
eram cruéis, exigiam sacrifícios humanos. 5 Tito Lívio conta
que uma vez sacrificaram por ordem dos livros sibilinos um casal
de gregos e outro de gauleses. Ainda no século III p. C. sacri-
ficavarn crianças aos deuses.

B) Dos costumes. Aqui é só observar alguns fatos que se po-
dem agrupar em duas categorias.

a) Vício da carne. Ainda que julguemos muito depravados os
costumes atuais (o QUê, aliás, não se poderá negar), contudo
nem de longe atingimos a perversidade habitual do povo Ío-
mano e do paganisms em geral na época em que Jesus veio à
terra. Como não ser assim ? O exemplo vinha do Olimpo, gue era
povoado por deuses bastardos, amantes das deusas e em rela-

verificar como
Messias, ainda

dos costumes,

I http://www.obrascatolicas.com



§ 3. Situação do paganismo 15

ções ilícitas com os mortais. Iá se procur ava, finalmente, expli-
car tudo isso por alegoria, mas o povo não queria entender assim.
A devassidão era pública, comuníssima, a{é em lugares sagra-
dos, e a prostituição era tida como coisa santa. As representa-
ções, decorações e imagens eram obcenas. Vícios contra a Írã-
tureza pululavam. 6 E na literatuÍa não havia quem se insur-
gisse contra essa abominação.

b) Crueldade. Se era cruel poder o pai rejeitar o f ilho que
nascesse defeituoso, quanto mais, como se dava então, aceitar ou
rejeitar a seu gôsto e capricho, deixá-lo morrer de fome ou lan-
çá-lo aos cães ! ? Quando alguém recolhia o enjeitado, criava-o
para o anfiteatro (gladiadores) ou porque sua mulher iá, qão
era capaz de conceber. Passan [o sôbre os maus tratos dos es-
cravos, notemos os combates dos gladiadores, em que um par-
tido tinha o dever de exterminar o outro até ao últim-o, e só para
divertir o povo. Êsse abuso começou pelo costume de se iazet
um combate na rnorte _de algury alto personagem. O povo gostou
e pediu-o depois ao Estado. César mandou 

- à arená 320 pare§
num dia, e- Trajano em festas de 123 dias 10.000 pares. Outras
vêzes combatiam com as feras. 8 Nas chamadas naumaquias

1m partido devia morrer afogado na arena convertida em [ago.() povg aplaudia os qxe sabiam morrer e apupava os que se
contorciam na agonia. Era raro abaixar-se o dedo de uma 

-vestal

para salvar a vida a quem pedia socorro.
c) O suicídio, que antigamente era tido por coisa horrorosa,

tornou-se então muito apetecível, e chegou a ser ensinado nas
escolas filosof icgs (estóicos). Catão emprega êsse meio para se
livrar da vida. Sêneca se admira de que os escravos não-o apli-
quem mais freqüentemente.

No fim da dinastia Júlio-Cláudia os suicídios eram em massa,
sinal certo de decadência.

C) Da famílio. Do alto nível de pureza na família romana,
houve uma queda repentina: divórcios em abundância (a ponto
de iá' contarem o número de anos pelos maridos que tiveiam),
adultérios a granel. e Muitas eram as escravas libertas (libei-
tinas) que viviam na prostituiçã
nião pública davam rêmédio a
como bens. Omitiu-se a "virtus
educação dos meninos e substit
então um ca§o esporádico. A ed
escravos corruptos, lisonjeiros e baldos de autoridade, em geral
os- que pa_ra outros trabalhos eram ineptos. Assim eram educãdos
até aos 20 anos, pois as mães se ocupavam, entretanto, com
galanteios.

D) Da sociedqde. A s,ociedade romana compunha-se:

- a) dos ricos, em pequeníssimo número. Na populosa Roma
havia ápenas dois mít proprietários. A metade da Áf rica pro-

uhttp://www.obrascatolicas.com



16 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

consular, território mais extenso que a Inglat effa, pertencia, no

tempo de Nero, sôm'ente a seis õavalheiros. 10 Os ricos viviarn
só para o luxo, gozos materiais, orgias inebriantes, deleites Yà-
riados e contínuos.

b) dos proletários. Havia uns trezentos o! quatrocentos mil
em Roma. Viviam na miseria, a expensas do Estado, que tazia o
possível por os ter bem dispostos e calmos, pois eram numerosos.
F aziam muitas vêzes o séquito a pessoas ricas, quando saíam
de casa, e estas se julgavam assim muito honradas. Os das pro-
víncias eram desprezados, porque estavam longe e por isso não

eram perigosos.
c) dos escravo§, que eram os mais numerosos. Segundo Cha-

teaubriand, cento e vinte milhões de escravos eram espezinhados
por seis milhões de homens, a que chamavam o Povo-Rei. Sêneca

afirma que o Senado jamais permitiu dar aos escravos traie
especial, com receio de que os viessem a contar. Não se repu-
tavam pessoas mas "res", e recebiam também o tratamento
correspondente. Sendo velhos expunham-nos na ilha do Tibre
para morrerem. Não tinham o direito de ser Pai, nem mãe, p9r-
ianto também não existiam os demais laços de sangue. Não
obstante, os que nasciam de escravos (embora filhos ilegítimos).
eram considerados como propriedade dos senhores de seus pais.
Os maus tratos e crueldades eram sem conta. Sem escrúpulos
mandou Calígula que alimentassem com carne de escravos as

f eras do circo.

II. positivamente. Os pagãos prepar aram positivamente o ad-

vento do cristianismo por várias maneiras:

A) Pela generalizaçáo da ideia de um sd Deus. Embora fôsse

essa a idéiiprimitiva, os povos degradaram-se até ao fetichismo,

cle modo a não se estranliar que o Capitólio fôsse um acervo de

http://www.obrascatolicas.com



§ 3. Situação do paganismo l7

todos os deuses, üffi panteão. Ora, o povo, romano não eta tão
estúpido que não compreendesse a impossibilidade de serem ver-
dadeiros tantos deuses. Achavam-nos ridículos, contraditórios.

Experimentavam qual dos deuses lhes era mais propício ou
merecia mais f é e culto. E como viram que devia haver deus,
mas que não podiam ser tantos , "há um só Deus !", foi sua con-
clusão. Cheg aÍam até, alguns mais independentes, a atacar a mi-
tologia romana, com risco de sua vida. Como o Estado se achava
intimamente ligado à mitologia, Cícero tala em deuses, como bom
patriota; outras vêzes, porém, s€ atraiçoa e fala em Deus. Assim
outros.

B) Pela generalizaçáo da ideia de expiação. Todos os povos
faziam sacrifícios de animais paÍa se reconciliarem com a divin-
dade e apagar suas faltas. Em Roma havia ainda as lustrações,
i. é, aspersões com sangue de carneiros e de touros. Mas julga-
vam que isso iá náo bastava, e que era preciso mais sangue. Daí
começ aÍam as taurobolias (dos asiatas à deusa Cíbele, e a Mitra,
deus persa). Consistia em meter alguém num poço e ensopá-lo
com o sangue de um touro, sacrificado sôbre umas tábuas fu-
radas que tapavam o poço. Tal pessoa ficava desde então puri-
ficada por vinte anos, necessitando então renovar a cerimônia.
Isso Íazia-se com solenidades, mesmo entre os mais nobres. Não
se pode afirmar, porém, QUê a. taurobolia quisesse signifi caÍ ou
imitar o batismo, ao menos no princípio . T alvez o fôsse no séc. IV.

C) Pela generalizaçáo da ideia de um Salv,ador. Todos os
povos possuíam a tradição antiquíssima (provàvelmente vinda
dos .tempos patr.iarcais) ..embora misturada com mitos, de que
surgiria um medianeiro divino, conquistador, vencedor, que mar-
caria uma época de ouro na história da humanidade. Quanto ao
tempo da vinda do Redentor, eis o que julgavam vários povos.
Os reis magos tinham conhecimento da aparição de um astro no
advento do Messias. Os chineses, que viviam afastados no Ex-
tremo Oriente e dependentes dos povos vizinhos, esperavam o
Grande Santo do Ócidente, predito por .Confúcio. Qirando jul-
garam que êsse grande santo já existia (e não se enganaram
nesse ponto), enviaram dois mandarins a fim de o buscarem. Os
emissários, porém, julgando que Buda (da Índia) fôsse o grande
santo esperado, Ievaram alguns sacerdotes budistas para a China.
Reconhecendo o engano, o povo protestou. Alexandre foi tido
pelo Messias esperado, aceitando as honras que lhe tributaram.

Em Roma, devido à profecia de Daniel sôbre o sonho de
Nabucodonosor e à predição da vinda de Cristo, reconheciam que
o império romano eÍa o pé de ferro (da estátua) que tudo sub-
metia. Essa profecia foi levada ao conhecimento do povo pelos
arúspices etruscos e pelos livros das Sibilas (porta-vozes das
tradições antigas), que davam justamente êsse tempo paÍa o da
vinda do Messias.

Apontamentos - 2

J
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18 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

Quando nasceu Augusto, disseram que havia nascido o senhor
do mundo, filho de Apolo. Suetônio e Tácito até declaram que o
Salvador viria da Judéia. 

11

f) ótima exposigá,o faz do assunto o revmo. Cônego Dr. Emtlto Salim, em leu llvro
"Clência e Religião", vol, f , cap. X. 2) El' verdade que o sáblo católleo
Marucchi declara como certo o estabeleclmento do politeÍsmo no vale do Nllo
Já nas primeiras dinastias dos Faraós. Porém aa Meditagões de Ptah-Hotep
(2.600 a. C. ) o gual diz "serem dos antigos os seus aforismos', não contêm
sombra de politeÍsmo, e muitas vêzes falam em Deus (no singular). - 3) Ssllm,
opus cit. 4) Lactantius, Institut. IV, 3. "Deorum cultus non habet sa-
pientiam, quia nihil disseritur, quod proficiat ad mores excolendos. . . nec
habet inquisitionem aliquam veritatis, sed tantum modo ritum colendi, qui
non officio mentis sed ministerio corporis constat." - 6) Lactantius, Inst. I,.
2L. "Latialis Jupiter etiam nunc sanguine colitur humêno.' 6) DoellinS:er,
Heidentum und Judent., p. 679, 698 segs. 7) Quintiliano declara que "matar
os próprios Íilhos é muitas vêzes ação digna de louvor" (apud Devivler, Apol.
Cristã,) 8) Tácito conta que CalÍgula, sabendo que faltavam gladiadores
para o combate à"s feras, ordenou que os primeiros espectadores fôssem lan-
çados à arena, ma*s de lÍnguas amputadas (Doelling€r, opus cit., páS.710,
seg.). 9) Horácio, Lib. III, @rmen 6 ; Juvenal, sát. VI, õ9& 10) 'W'.

Devivier, opus cit. 11) Táclto, V, 13. 'Pluribus persuasio lnerat, antiquls
sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore Íore, ut valescerot et Orious pro-
fectique Judaea rerum potirentur."

§ 4. O povo judeu.

Salvou-se da geral corrupção o povo judeu, que tinha a

missão de conservar a fé em um Deus e no Messias prometido,
bem como de propagar e sustentar a fé entre os gentios, o que
Deus alcançou peÍa ãispersão do povo. De três múos Deus lan-

çou mão para conseguir êsse duplo f im:
1) Da escolha do povo judaico, pois êste era oriundo do pa-

triarca Abraão, tirado duma família religiosa da Caldéia e le-
vado para Canaá, separando-o Deus, assim, dos demais. Pro-
meteu-lhe o Senhor uma numerosa geração que lhe devia ficar
fiel, recebendo em troca muitos bens entre os quais a preservâ-

portante.
2) Da revelação mosaica. Embora cada qual iá' tivesse gra-

vado no coração os dez mandamentos, Deus publicou expressa-
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§ 4, O povo judeu f0

que representavam o sacrifício da cÍuz, como tambérn os in-
cruentos (vinho, pães), que significavam a missa. Os sacramer-
tos da Nova Lei eram prefigurados em certas cerlmônias, como
a circuncisão, cordeiro pascal e outras.

3) Das vicissitudes políticas. a) O povo náo tinha outro rei
senão Deus, que o castig ava, quando havia prevaricação, e da-
va-lhe juízes paÍa o salvarem. b) Os judeus quiseram um rei,
como as nações vizinhas. Deus o concedeu, por assim dizer, de
mâ vontade. Veio Saul, veio Davi (alcançando então a maior €x-
tensão territorial), veio Salomão (incontinente e idólatra). Com
êsse último começou a trabalhar o germe da decomposição po-
lítica. Após sua morte as tribos de Benjamim e Judá,separaram-
se das outras e seguiram seu f ilho Roboão, enquanto as outras
dez formaram o reino de Israel sob o regime de Jeroboão.
c) Israel deu-se à idolatria dos povos vizinhos e Salmanassar IV
prendeu os israelitas na Síria. d) Judá foi levado ao cativeiro
de Babilônia por Nabucodonosor. Mesmo assim, os judeus e os
israelitas, embora misturados com os vencedores, formavaÍn nú-
cleos para salvar sua lei, obedecendo à voz dos profetas que
prometiam a volta a seu país, se conservassem sua lei. 1

Ficaram cinqüenta anos no cativeiro, e quando Ciro os deixou
sair, a maior parte preferiu permanecer entre os pagãos, for-
mando, porém, centros e núcleos à parte. e) Zorobabel condu ziu
40.000 ao seu país. Êstes vinham reformados: constituíam um
povo todo purificado e devotado a Deus. Porém deviam, ainda,
sof rer bastante. Assim era que a Palestina ora pertencia aos
ptolomeus 2 (do Egito), ora aos selêucidas (da Síria). Ao
passo que aquêles os tratavam bem, vexavam-nos os selêuci-
das, proibindo-lhes a leitura dos livros santos e os sacrifícios,
introduzindo ídolos, etc. f) Foi então que começaram os tempos
heróicos em que se levantaram os macabeus. Surgiu a pior
época i a dos asmodeus, QU€, embora reinassem bem no prin-
cípio, brigaram no fim, chamando os romanos em seu auxílio.
g) Pompeu aprovou Hircano (contra seu irmão Aristóbulo) como
rei da Palestina, mas a pôs sob seu protetorado. César consti-
tuiu Herodes procurador, sob as ordens de Hircano.

Herodes, porém, dominou de fato, ainda que não de direito.
Morrendo Hircano, Herodes governou completamente, vindo assim

, o cetro de Judá a passar paÍa mãos alheias (Herodes era idumeu
de origem, náo cria em Jeová, proibia os sacrifícios e vexava
os judeus, embora tivesse captàdo a benevolência judaica com a
restauração do templo). A Palestina gemia assim sob o govêrno
de Herodes Magno e vassalagem de Roma que lhe impunha grâ-
ves tributos. h) Vieram, enfim, a govern â-la só os romanos
(Pôncio Pilatos), que os oprimiam com impostos e queriam in-
troduzir o culto dos imperadores (que se julgavam deuses).
Calígula, por exemplo, queria colocar sua estátua no "sancta
2*
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20 I época: A lgreja entre os povos grego-roÍnanos

Sanctorum", mas os judeus estavam dispostos a resistir forte-
mente. Felizmente Calígula morreu antes de o tentar realmente.
Assim, nã.o é para admirar que aquela gente esperasse que o
Messias, o Salvador dos judeus, fôsse vencedor do povo romano.

Principais seitas judaicas: 1) Saduceus, eram os racionalistas de entáo.
Ricos, helenistas, amigos dos romanos, deistas; eis seus traços gerais.
Admitiam o Pentateuco, mas não se importavarn com a lei.

2) Fariseus, no princípio quase todo o povo era fariseu, depois chama-
ram assim aos mestres da lei e aos crentes que cercavam a lei como de
uma sebe, carregando-a de prescrições minuciosíssimas, de modo que
a deturpayam: eis por que Jesus os exprobrou. Contudo sempre tinham
seu merecimento.

3) Essênios, eram os místicos do Mar Morto e Palestina. Uma parte
dos Essênios viviam em estado matrimonial.

4) Terapeutos, ordem contemplativa de judeus em Alexandria. Eram
penitentes rigorosos. Ocupavam-se em interpretar a Bíblia, o que taziam
alegoricamente.

5) Judeus da diáspora, os que viviam na Síria, Babilônia e Egito.
Êstes, iâ contaminados pelos erros dos pagãos, reduziam sua lei a vi-
sitar anualmente Jerusalém e a pagar a dracma do imposto. Filo (judeu
helenista) mostrava que Moisés era o primeiro f ilosof o e que os filó-
sofos gregos o seguiam. Para ensinar tais disparates interpretava a Bí-
blia o mais livremente possível. Admitia a existência de Deus e o tinha
como idéia eficiente e exemplar da matéria e da criação tôda; nega-
va-lhe, porém, a autoria do universo. O Verbo eÍa um segundo Deus.
A moral consistia na abstinência para vencer a volúpia.

6) Os Samaritanos eram um misto de judeus (que lá ficaram antes
do cativeiro) e de pagãos adventícios. Adoravam a Deus no Garizim,
tinham f é no f uturo Messias, etc.

f ) X'lavius Josephus, Ant. Juh.' XVfIf , 8, 1 segs. ; De bello Jud. If, 10, 1. -Z) No reinado de Ptolomeü tr'iladelfo foi traduzido o Pentateuco, em Alexan.
dria, pelos setenta e dois rabinos. Pouco a pouco foram traduzidos os de-
mais livros santos, para uso dos judeus dispersos, que falavam Breg:o.

§ 5. O fundador da lgreja. 
.

No ano 753 de. Roma (mais exatamente 752, pois entrou
pequeno êrro nos cálculos do monge Dionísio Exíguo, introdutor
da eÍa vulgar ou cristã) t, ano 30 do reinado de Augusto,
nasceu Jesus Cristo, effi Belém de Judá, numa gruta desabrigada.
(O Natal de Jesus, festejado embora desde os primórdios do
cristianismo, teve sua data marcada para 25 de dezembro só
desde Júlio I, séc. IV.) Foi sua mãe a Virgem Maria, filha de

Joaquim e Ana, descendentes de Davi.
Fenômenos extraordinários ocorridos em a natividade de Jesus

trazem pastôres de Belém e Magos do Oriente a adorá-lo, ape-
nas recém-nascido. Porém Herodes Magno, receando QUe, no
f uturo, Jesus o destrone, manda matá-lo, o que não consegue,
porque o carpinteiro José, pai putativo do menino, o leva para o
Egito. Os anos de sua adolescência passa-os Jesus em Nazaré
(Galiléia).

T
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§ 5. O f undador da lgreja 2l

No ano I 5 de Tibério começou a pregar a sua doutri nã 2,

cheia de sabedoria e santidade profunda e salvad ora. Milagres
de primeira ordem , realizados em plena luz meridi ana e em

presença de milhares de espect adores, demonstraram-no senhor
ãos elémentos, dos demônios, da vida e da morte. Predisse even-

tos futuros que se verific aÍam à risca. Caluniado 3 pelos_ -iu-
deus, que o nao haviam compreendido, poig esperavam um Mes-
sias reitaurador do reino dê Israel, fói Jesus condenado pelo
sinédrio a e depois pelo governador Pôncio Pilatos. Êste, de-
pois de o havêr repetidaÉ vêzes declarado inocentê, colarde-
mente o entregou à crucif ixão. À{orrendo no ano 18 de Tibério
na idade de 33 para 34 anos, Jesus ressurgiu 

_ 
do _s_epulcro, em

que o haviam dêpositado seus nobres discípulos Nicodemos e

José de Arimatéia.
Era ao alvorecer do primeiro dia da semana seguinte às

f estas de Páscoa, isto é, ao terceiro dia de sua morte. Nos 40
,flias que ainda passou com seus onze apóstolos (pois Judas de

Kariofh se haviá enf orcado cheio de remorsos, por haver entre:
gue Jesus aos pontífices judeus), apareceu e falou a mais de

quinhentos discípulos, concluiu seus ensinamentos e depois §u-
biu ao céu em presença de seus íntimos.

Eis, em resumo, os principais dados biográf icos do fundador
da Igreja Católica.

Como há, entretanto, quem ponha em dúvida a existência his-
tórica de Cristo, e a fundação da lgreja, . convém frisar êsses

pontos.- 
a) Existência histórica de Jesrc Cristoo - Não são apenas os

, livros sacros do Novo Testamento que se referem à pessoa de

Jesus, . cujo nascimento, vida e morte descrevem pormenoriza-
damente, com circunstâncias locais e sincrônicas, absolutamente
verif icadas e comprovadas. A pe,rsonalidade histórica de Jesus,
tal como no-la apresentam os Evangelhos (livros f idedignos e

ornados de todos os requisitos da mais exigente crítica históri-
ca), é admitida e conf irmada por Flávio Josefo 

5, Tácito 6,

Suetônio 7 e Plínio o Moço 8, historiógrafos independentes da
"seita cristã".

O sábio francês Paul Vignon acaba de verificar cientifica-
mente a verdadeira efígie de Cristo, estampada no sudário coÍl-
servado em Turim. Portanto, Jesus Cristo náo é um mito, nem
figura idealizada pela mente dos evangelistas, incap azes, aliás, de
a conceberem e até de a compreendereffi, mas um ente real,
homem verdadeiro, pessoa histórica das que mais o são. e

b) Credenciais e autoridade do fundador da lgrejao - Anun-
ciado pelos profetas do Antigo Testamento, apresentou-se Cristo
ao mundo nas circunstâncias de lugar, tempo, modo e tôdas as
demais, em que devia aparecer, desenvolver-se e tinalizar o
prometido Messias. Em seus ensinamentos, simples mas ele-
vados e santos, proclamou-se não só enviado, mas Filho de
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Deus. E provou à saciedade, por numerosos e insofismáveis mi-
Iagres, a verdade de suas asserções, tudo confirmando com o
sêlo divino de sua ressurreição. Pôde jamais alguérn apresentar
credenciais mais autênticas e autori zadas?

c) Fundação da lgrcjao - Munido de tal autoridade, Cristo, o
homem-Deus, propôs um verdadeiro corpo' de doutrinas subli-
mes e transcendentes, que satisf a zem às aspirações da natureza
humana. Mais. Reuniu discípulos, dentre os quais escolheu al-
guns para apóstolos seus, e os enviou a ensinar, reger e santifi-
c?Í os povos, ciando a seus emissários os amplos poderes que
tinha recebido do Pai celeste. Nomeou Simão- Pedio chefe da
sociedade religiosa, que denominou sua Igreja, e dotou-a de
todos os meios para conseguir seu fim.

A lgreja de Cristo foi, portanto, preparada antes da morte
de seu divino fundador; instituída definitivamente após a res-
surreição, quando entregou o tríplice poder aos apósfolos sob a
ruprema autoridade de Pedro; e promulgada no solene dia de
Pentecostes, quando as multidões ôomeçaram a conhecer e abra-
çar o cristianismo, nêle entrando pelo sacramento do. batismo.

1) Patrizi (De Elvangel., tr'rib. 1853) e outros preferem o ano de 747 . -Mas f'.
Rles§, S. J. (GeburtsJahr Christi, Leipzig, 1869), adota o de ?52 e prova ser essae datr lndlcada por DlonÍsio t - 2, Âos que pretendem haver iesus hauridotua sabedoria nas eseolas do_ Rgito, ou dos essênios, ou dos rabinos, respon-
de-se com a admiragão dos habitantes de Nazaré (Mc 6, 2): "Nonne hic- estfaber, fillus Mariae" ? g) O Grande Conselho procura 

. 
falsos testemunhos e

o§ acha" mas não eoncordes (Mt 26, 59; Mc L4, gS). l) Lemann, La valgurde I'Assemblée qut prononça la pelne de mort contre 
- 
Jésu Clrrist, Pails,

1q78. - 
6) Antiguidades Judaicas, iivro XVIfr, 3, 3. O) Anals, III iib. XV,

14. - 7» Vttâ Claudii, 2í. 8) 
. 
Relat. ad Trajanum, til. X, gO. 9) O ra-

clonalista Strauss c o blasfemo Renan, deturpadores da vida de Crlsto, que
descreveram sem critério, têm sua refutação eú Literarischer Handweiser- trfu+e 1865) e Liter. Rundschau, 1gg3, n. ff e LZ.

§ 6. Igreja prirnitiva.

Após a ascensão de Cristo ao céu, viviam os onze apóstolos
com Maria, mãe de Jesus, e pessoas mais íntimas, formando
uma comunidade de cento e vinte membros, mais ou menos. 1

Logo nos primeiros dias, por lembrança de Pedro, foi esco-
lhido o discípulo Matias para substituir no colégio apostólico o
prevaricador Judas Iscariotes, de modo que iâ estava outra vez
inteirado o número, quando o Espírito Santo desceu sôbre êles
no dia de Pentecostes. E' então que Pedro, agora iluminado e

corajoso, prof ere o discurso inaugural da lgreja, em_ presença
de judeus vindos do golfo Pérsico, da Mesopotâmia, Capadócia,
Síria, Arábia, Ásia Menor, Egito, Cirenaica, Creta e até de Roma,
ouvindo cada um dos presentes a pregação em sua própria lín-
gua.Converteram-se e receberam o batismo imediatamente três
mil dos ouvintes, e dias depois mais dois mil. 2 Os que fi-
caram em Jerusalém tinham vida comum e auxiliavam-se mütua-
mente com grande caridade. Ainda freqüentavam o templo, mas
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§ 7. Atividade dos aPóstolos 23

se reuniam em um lugar à parte, o pórtico de Salomão, onde os

demais judeus os deixaram isolados.

Começ aÍam os vários apóstolos a pregar e operar -prodígigs,
curas milagrosas, que atráíam sôbre ête§ a curiosidade .popular
e as iras à'os f arisêus e sacerdotes judaicos. Com suspeitas, in-
quéritos e proibições o sinédrio pietende-u impedir a marcha
do cristiani§mo nascente. Mas priiões, cárceres e açoites 

_ 
não

conseguiram intimidar os apóstólos, nem desunir os fiéis. Pelo
constãnte aumento de proséiitos e para a cuidadosa distribuição
das esmolas, f oram esóolhidos os sete primeiros diáconos, entre
os quais Filipe, mais tarde o evang elizador da Samari1 e Es-
têvãô, pouco 

- 
depois o proto-mártir. O martírio de S. Estêvão,

dcorridô no ano 34, teve origem no desespêro das sinagogâs,
gu€, não lhe podendo vencer a sabedoria e os carismas, amo-
tinaram a plebe paÍa que o apedreiasse como blasfemo.

Entre os apedrejadores achava-se um mancebo de Tarso, da
Cilícia, poÍ nome Saulo. I Embora discípulg do calmo e

prudente 
- 
Gamaliel, o fogoso Saulo, _da seita farisaica, deu-se

todo a perseguir os adoradores do Cristo

Quando, nesse intuito, se aproximava de Damasco, cidade
governada pelo rei Aretas (da Arábia) e em que se formara
também uma comunidade cristã, eis que uma luz do céu o der-
ruba do cavalo, e cega-o, enquanto a voz e graça de Cristo o
converte de repente. Saulo torna-se ardoroso apóstolo e toma o
nome de Paulo, após a conversão do procônsul Sérgio Paulo.
E' "o vaso de eleição", destinado a levar às gentes o nome do
Senhor Jesus.

l) Pto Paschini, Lezioni di storie ecl., vol. f, cap._ I. - 2l .L op!!tião_It]g!s pro-
vável é essa para explicar o vers. 4 do cap. Mos Atos. Cfr. Fillion.
S) Saulo devia ter, e êsse tempo, 30 anos. Era da tribo de BenJamim, r-nas a
fámflta tlnha dlreitog de cidadania romane. Cfr. Cornely, S. J., Hagen, S. J.,
Dissert. VIf f, intr. in S. ScriPt.

§ 7, Atividade dos apóstolos.

A) S. Pedroo - Enquanto os demais apóstolos se ocupavam
com os vários núcleos judeu-cristãos, Pedro, zptoveitando a
relativa trégua de perseguições, vai a Lida, Jope e Cesaréia,
residência essa do procônsul romano. Aí, ensinado por uma
visão, Pedro recebe na Igreja o primeiro incircunciso, batizando
Cornélio, centu riáo da coorte itálica. Caiu assim a barreira ju-
daica na admissão de gentios ao seio do cristianismo. Ainda
que houvesse causado estranheza a atitude de S. Pedro, novos
milagres mostraram que a graça do Espírito Santo foi difun-
dida também sôbre os gentios, e com alegria e aplausos gerais.

Por êsse mesmo tempo, ano 40 ou 41 , Barnabé, enviado de

Jerusalém, vai a Antioquia batizar os que se haviam convertido
pelo ensino dos fiéis que a perseguição espalh ara, Foi ai que

f
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pela vez primeira, talvez por escárneo, os infiéis deram aos
discípulos de Jesus o nome de cristãos ( Chrestiani) .

_ _ Os imperadores Calígula e Cláudio entreg aram nas mãos de
Herodes Agripa quase todo o território dé seu avô Herodes
Magno. 1 Precisando do apoio do partido nacionalista, resol-
veu perseguir os apóstolos paÍa dar gôsto aos judeus. Decapi-
tou S. Tiago 2, o maior, e quis matai S. Pedro, que foi sa[vo
por um anjo.

evangelho, examinado e aprovado por S. Pedro. Em Alexandria,
operou inúmeras conversões e foi marti rizado entre os anos
62 e 68.

A estada de S. Pedro em Roma tem sido contestada por pro-
testantes moclernos, o que nem Lutero nem Calvino ousaram.
Não obstante, são insofismáveis os testemunhos de homens e de
monumentos dos primeiros séculos, em favor da Cátedra de Pedro
em rto que náo permaneceu constantemente em
Rom em Jerusalém, Antioquia e Corinto, depois do
ano era sua sede; daí escreveu suas duas epísto-
las, cado, no Janículo ou no Vaticatro, no ano 67.

b) S. Pauloo - As primeiras prédicas de S. Paulo realizaram-
se em Damasco, de oncle passou à solidão da Arábia (Pétrea).
Voltando a Damasco, sua pregação exasperou os judeus da-
mascenos, que pediram ao rei Aretas guardas para as portas da
cidade, a fim de prenderem Saulo. Mas os cristãos de Darnasco
desceram o apóstolo em um cesto por uma janela do muro. No
ano 37 foi a Jerusalém, talar a Pedro. Mas só 15 dias aí se de-
morou, pois Deus o advertiu que fugisse das maquinações dos
judeus. Foi a Tarso, donde Barnabé o convidou, no ano 42, a
trabalhar em Antioquia. Deve ter sido então que recebeu as
ordens sacras, porque aí lhe impuseram as mãos. a Foi no ano
43 (e provàvelmente na jornada em que levava aos famintos de

Jerusalém as esmolas dos cristãos ahtioquenos) que Saulo foi
arrebatado ao terceiro céu (ao empíreo). Do silêncio de S. Paulo
sôbre os demais apóstolos, nessa ocasião, conclui-se que êles náo
se achavam na cidade, mas em excursões religiosas.

Saulo e Barnabé, repartidas as esmolas, voltaram a Antir-r-
quia, levando para lá o evangelista S. Marcos.

Primeira viagem. - Com os mesmos companheiros, Paulo co-
meça a primeira viagem apostólica (ano 46) até à Panfília e

Pisídia, pâssando por Chipre, onde converteu o procônsul Paulo.
De Icônio, cidade da Pisídia, foi expulso a pedradas. Evange-
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lizou então a Licaônia, na Galácia. Em Lístria, os habitantes
tom aÍam Paulo por rVlercúrio (pela eloqüência) e a Barnabé,
mais alto, por Júpiter.

lá, êles queriam of erecer sacrif ícios, quando apareceram ju-
deus cle Icônio e o apedrejaram novamente, deixando-o por mor-
to fora da cidade. Mas Paulo ainda entrou em Lístria e depois
foi com Barnabé para Derbes e Antioquia (ano 49), confirmando
os fiéis e entregando-os aos cuidados de presbíteros que ia or-
denando. Eram os primeiros núcleos de cristandade organizados,
segundo o modêlo de Antioquia.

Concílio de lerusalent -- Realizou-se no ano 5 I , sob a pre-
sidência de S. Pedro. O motivo externo ou ocasião foi a co-
nhecida quéstão dos judaizantes, gue pretendiam impôr a cir-
cuncisão aos convertidos do paganismo, e isso como condição
essencial à salvação. Com tal insistência o exigiam que S. Paulo
teve que sof rer grande oposição dos f ariseus convertidos.

Felizmente, S. Pedro e S. Tiago (Bispo de Jerusalém), com sua
autoridade, puseram f im às discussões e os judaizantes se sub-
meteram.

Controvérsia ontioqueno Não obstante, as exigências con-
tinuaram em certos grupinhos de " zelotas", o que concorreu
paÍa um reparo feito por S. Paulo a S. Pedro. Foi o caso de
haver o chef e clos apóstolos vivido algum tempo em Antioquia
com os cristãos étnicos em perf eita harmonia até à chegâda
de certos ludaizantes vinclos âe Jerusalém.

Então S. Pedro se retraiu um tanto dos mais e acautelou-se
para náo escand alizar os recém-vindos. E Barnabé iá começ ava
a abandonar os convertidos dos gentios, para acompanhar S.
Pedro, julgando ser isso mais perfeito. Eis por que S. 

-Paulo 
re-

preendeu tal simul açã,o, sem que S. Pedro se of endesse.
Segunda viagem. - Ainda nesse ano 5l começou S. Paulo a

segunda_ viagem apostólica, em companhia de Silas. Atravessa-
ram a Cilícia, levando da Lístria seu discípulo Timóteo. Visita-
ram as cristandades fundadas na primeira viagem. Timóteo, como
era f ilho de iudia e entre os seus devia trabalhar, foi circunci-
dado p.or S. Paulo. Mas a Tito, outro discípulo, S. Paulo negou-
se a circuncidar, porgqe nã.o havia motivo, e os presentes lul-gavam que a circuncisão era de absoluta necessidade.

Paulo, Silas e Timóteo chegaram a Tróade, nas costas do mar
_Egey, onde se lhes ajuntou S. Lucas. Foi ai QU€, em sonhos, S.
Paulo viu um macedônio que o convidava a evángelizar sua terra.
Partiu paÍa a Macedônia. Lá fundou a igreja de Tessalonica,
composta quase só de pagãos convertidos. A esta cidade sô-
mente Silvano ou Silas acompanhou S. Paulo, porque, em Fi-
liP.t, Paulo e Silvano f orarn encarcerados, enquanio Lucas e
Tirnóteo permaneceram em liberdade. S. Paulo 'e 

Silas, salvos
por um terremoto, (que, mais do que a terra, moveu a von-

t
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26 I época: A Igreja entre os povos grego-romanos

tade do governador da cidade) , foram a Tessalonica; mas, €x-
pulsos pelos judeus que os pérseguiram até Beréi4 aproveitaram a-ocasião 

de fúndar támbém ai uma cristandade. Contudo nem em

Beréia ficaram em paz. Perseguidos ainda pelos judeus de Tes-
salonica, foram levados a Atenas. Nesta cidade o apóstolo pre-
gou diante do Areópâgo, convertendo S. Dionísio e muitos outros.

]ulgando que haveria muito trabalho em Atenas, S. Paulo chamou
Timóteo, qr. f icara em Filipes, e Silas, que ainda estava na
Beréia. Ouvindo, porém, da tãlta que êstes faziam na Macedônia,
paÍa Iá. os reenviou.

De Atenas S. Paulo foi a Corinto, onde fundou também uma
escreveu aos tessalonicenses a

a fidelidade na perseguição que
fala também do fim do mundo.

novamente, inculcando que não
f im do mundo, QUo ainda

não estava táo próximo, pois que seria precedido Peta vinda do

Anti-Cristo. Ao§ gálatas 
-tambén 

escreveu de Corinto.
Vieram juntar-sé-lhes Tirnóteo e Silas, q partiram para Antio-

. quia (que era o centro das viagens de S. Paulo, como 
- 
Roma

faru §. Pedro). Lá chegaram no ano 53, tendo passado por
Éfeso e Jerusalém.

Logo no ano seguinte (54-), *ry.çou-a
de antioquia, passou pela Licaônia e Pi-

i a Éfeso, onde escreveu a primeira carta
aos quais antes escrevera uma que- i4 náo

existe. Em três ános (de 54 a 57), atê, guê, obrigado
por uma s la1,_. partiu pqr? a Macedônia, 0o199 diZ
ligi, nova fiéi§ de Córinto. Nessas cartas, aiéfr dé

tratar muit outrinais e dirimir várias quegtões, ataca

fortemente os judaizantes, que em tôda pa-r.te queriam lmpedir
os frutos da prégação do apóstolo. Da Macedônia passou 

^à 
igreja

da Crécia e 
'chegou a Corinto ainda em 57. Como se fôsse pe-

queno o campo d1 açáo de S. Paulo, seus olhares se dirigiram ao

Ocidente: qúeria ir à Espanha e aí pregar o evangelho, toÍno
também em Roma.

eu , cativeiros e martírio. Entre a terceira e

qualt paulinas, estêve o apóstolo prêso em Jerusa-
lêm, e em Roma, passando p,or muitas peripécias e

valendo-se de seu título de cidadão romano, mais de uma vez,

para se livrar de diticuldades. Foi
Ctripre e Creta, e sof rido seu quint
Ma[ta, antes de chegar à Sicília e

com alegria dos cristãos (ano 6l). C

tado aí suas Pregações aos iudeus
com ótimo etéito] Nesse cativeiro mitigado de Roma escreveu

http://www.obrascatolicas.com



§ 8. Destruição de Jerusalém e dispersão dos judeus 27

aos filipenses, aos hebreus, aos efésios e, provàvelmente, aos
colossenses e a Filemon.

Em 63 foi pôsto em liberdade e visitou a Espanha, conforme
S. Clemente e o Fragmento Muratoriano. 5 E' de lâ que flâ-
vega para Creta, entregando-a aos cuidados de Tito; e vai à
Asia Menor, deixando Timóteo em Éfeso. Pouco depois escreve a
êsse mesmo companheiro, proffietendo visitar novamente as igre-
jas da Ásia Menor, o que parece ter executado. Da Grécia ou
da Macedônia escreveu, em 65, a epístola a Tito. Ignora-se em
que circunstâncias foi S. Paulo prêso pela última vez (ano 67)
e levado a Roma, eln cativeiro muito mais penoso. Lamentando
seu abandono, o apóstolo escreve sua última epístola a Timó-
teo, e o convida a ir a Roma.

Nessa perseguição de Nero contra os cristãos é que S. Paulo
foi degolado na via Ostiense (Aque Salvie) no mesmo dia em
que S. Pedro foi crucificAdo, 29 de junho de 67, conforme uma
sentença comum que tem sofrido contestação.

§ 8. Destruição de Jerusalém e dispersãp dos judeus.
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28 I época : A lgreja entre os povos grego-romanos

e deixou a seu filho Tito a conquista de- Jerusalém. Embora sitiasse a
cidade, Tito queria poupá-la. Josefo Flávio aconselhou os judeus a se
entregârem,. qiis era inritit a rêsistência. Porém, três exaltados de entre
o povo insistiram no contrário, pelo que Tito apertou ainda mais o
cêrco. Começou então a desolação: mulheres matavam os f ilhos para
terem o que comer; os que tentavam passar os muros eram presos e
crucificados (500 num dia); dois mil judeus foram estripados num só
dia, porque suspeitavam, e com f undamento, que êles enguliam as jóias,
para não as entregar aos romanos. Naqueles dias de castigo foram
mortos um milhão de homens, e uns cem mil ficaram prisioneiros. Tito
quis ainda poupar o templo, a que um legionário ateara fogo, mas os
soldados não atenderam. Entretanto, os judeus cristãos estavam na Peréia
desde o ano 66, pois conheciam pelo evangelho de S. Mateus a profecia
sôbre a destruição de Jerusalém.

Novas cenas sangrentas se passaram nos dias de Trajano, pois os ju-
deus de vários países f aziam esf orços paÍa reedificar o templo.

Terceira revolta ainda houve no tempo de Adriano que no monte
Moriá, onde antes estava Jerusalém, construira uma cidade com seu
templo pagão, decretara leis opressoras e proibira a circuncisão. Mor-
reram dessa feita mais de quinhentos mil judeus. Eis o que restava da
nação deicida: um templo dedicado a Júpiter Capitolino, um povo exi-
lado, sem sacerdócio nem sinédrio. Contudo nomearam dois grandes
rabinos: um em Bagdad (até ao séc. XI), outro em Tibérias (séc. IV).
O de Tibérias recolheu num livro, a que chamou Mischna, as tradi-
ções orais, coisa até entáo vedada. No séc. IV apareceu o Gemara,
comentários da Mischna. Corno, porém, os judeus que estavam sob a
direção do rabbi de Bagdad não- aceitaram o Gemara de Tibérias, es-
creveram um novo Gemãra que forma com a antiga Mischna o Talmud
babilônico (livro indigesto, sem nexo nem ordem) que os judeus ainda
hoje seguem.

De todos os povos que foram vencidos e dispersos é o judaico o único
QU€, perpetuando seu castigo, conserva a sua nacionalidade.

§ 9. Difusão do cristianismo até ao século IV.

I. Em geral. Os padre.s antigos 1, como os iristoriadores,
apontant lomo f ato incontestável _a grande disseminação do

ciistianismo nos trQs primeiros séculos. Que numerosos eram os

cristãos naquele tempo podemos verif icar:

a) &Lo_s mu tâo havia. Por exemplo, PaIS ttatat da
quãátáo ãô6r. ._S._Cipriano g o Pàpa Ílstêvão, reunil'
iam-se na Áfri 87 Bisfos. Embora nàquele tempo cada
gispo tivesse menor rebanho que os atuàis, sempre é certo guê, havendo
tantos pastôres, não seriam poucas aS ovelhas.

b) Pelo número de hele-grars (ni colaítas, montanistas, antitrinitários,
maniqueus, gnosticos)
cristáos, não poderiam
via muitos egressos.

bora êstes fôssem os mais numero-
ogistas e historiadores, f oram rlâÍ-
ri-bunos, cônsules e mesmo da Ía'

mília de Domiciano. 3

II. Em particular. - a) *Na-, "ÁsJa- Meqqlr--â.l1glr9p.9l-q cristã era An-
tgú,:_lf §jri3, _Pf *lde.ssEiffio ãno 20Ô-?êin-àvã- üm TrÍiõipe :cristãu"
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§ 10. Rapidez das conquistas do cristianismo 29

Na Armênia havia florescentes comunidades cristãs iá no século II. Da
Síria passou o cristianismo à Pérsia e Mesopotâmia. Chegou, enfim, a
ser evangelizada tôda a Ásia Menor com as respectivas ilhas, havendo
muitos cristãos por tôda parte.

b) Na puropa. - A Itália recebeu a fé pregada por S. Pedro e por
enviados àeus,= de- modo gue as priircipais cidades r€cêberam o cristia-
nismo bem cedo, gloriando-se muitas igrejas de serem de origem apos-
tolica. Ss Gálias era tradiçáq Atç " Aq sécr4lo XVI, mas as vêzes contes-
tada, queTa-tãva-alo§- tênepos'aposÍolieôs a Íundação de sua§-lgreias, 4

Em todo caso, são do I ou II séculos e fundadas por enviados de
Roma. 5 Na Espanha estêve S. Paulo..6 E' tradição castelh ana que
S. Tiago Mãim-Iá*õilêre;-põ?én- Ssa*pÜrde o rumo nas noites do sé-
culo VIII, de modo que nada se pode averiguar. Outros querem que ao

e (em Compostela). z

f 2OZ) *çg_mq " 
se já existisse desde

ri râ pãf[e, átem ão Rêno, recebeu

c) Na africa. S. Marcos, enviado por S.Jp-d"to, "tgi g primeiro Bispo
de Alexandl_a. A Áffica proconsular, devido às muitas comunicações

-*õõméiõiãíõ-E[e tinha com a ltália, recebeu bem depressa o Evangelho.

f) Just. Dial. cuú Tryph., c. LL7; S. Iren. Adv. haer. 7, 10. Z) Lactant. Do
morte persec. c. 3. . . "et jam nullus esset terrarum angulus tam remotus, qllo
non religio Dei penetrasset, nulla denique natio tam feris moribus vivens, ut
non suscepto Dei cultu ad justitiae opera mitesceret." g) Tert. Apol. c. 37.
"I{esterni sumus et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, munl-
eipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum.
Sola vobis reliquimus templa." - 4) Eus. Hist. Ecl. v. I e IIf, 4. 6) Brück.
I{irchengeschichte, § 10. 

- 6) Cf. nota sôbre S. Paulo. § 7. - 7) Cf. nota ad hoc
§ 7. 8) Tert. adv. Jud. c. 7 ; Arnob. adv. Gent. I, 6.

§ 10. Rapidez das conquistas do cristianistno.

I. Causas. Entre as caq§.3§_ gq"e_cgt_1co_fre{am paÍa ? r4pida
difusão do cristiãil§ã-o umas 

-dãõ 
natüraiÀ e outras so-brettatu.rals,

a) só Império;
b) i: é, a língua grega, usada em quase tôda parte;
c ) o aniry4"fu _. çputç"fÇia._"iqt_çrnêcion ali
d) a fé num só Deus;
e) a esperança de um Messias prgry-e_ti{o.

B) _ §o_btçpatqrals (pois so as án?àiiores nã,o bastariam) :

a) eíqüantô os melhores filosofos se reconheciam impotentes para ex-
plicar os altos destinos do homem ê os problemas da vida religiosa, o
cristianismo oferecia a todos e para tudo uma solução fácil e ao- mesmo
tempo prof unda, satisf azendo os cultos e a plebe;

b) Muitos cristãos se distinguiam por carismas ou dons miraculosos:
c) Ainda mais recomendava a origem divina da religião cristã a vida

sobreriaturâl de seus adeptos, o seu zêlo e desinterêsse 1, e, sobretu-
do, o martírio. 2

II. Obstáculo§. Que só as causas naturais não explicam a
propagação do cristianismo, vemo-lo pelos obstáculos, que ti-
nham a vencer os cristãos, de modo a poder daí tirar-se um
argumento para a divindade da religião cristã.

4) Qs cristãos passavam por ateus e rebeldes à autoridade do Es-
tado. Eis poJ qle: os romanos recebiam no Capitolio todos os deuses,
qgs.A"e que'não iôssem contra o Pãi §üiiieinã (lípitôi). -ó;á, 

* .iirtaoÉ
diziam que êste era um demônio e não 

'deus. 
Àiem dióso, a 'vida doméí
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tica (o pai era o sacerdote na família), social e política era essencial-
mente politeísta. 3 Iá se compreende quáo grande obstáculo devia
Ber êsse. Como os cristãos não adoravam os deuses, eram. tidos por
ateus, o que não se tolerava nos Estados Romanos (delito de alta trai-
ção). r

por-
não

eõril
siderados réus de lesa-majestade os que se reuniam às êscondidas. 6

G) ô - 
yige rristí -gIigil g q -4r i$:tis_êIsi.e_ _e "$ vo_11t9de.

f ) Tert. Apol. c. 39: "Vide, inquiunt (os pagãos), üt invicem se dlligant"
2, Opus cit. c. ó0: "Semen est sanguis christianorum.' A) Dõllinger, Hei-
dentum u. Judent., descreve a influência Dagá em tôdas as situagões sociais.

l) Tert. Apol. c. 2: 'Christianum hominem omnium gcelerum reum d.eorum,
imperatorum, legum, morum, naturae totius inimlcum eristim&s.' õ) DaÍ
'tomavam enseJo de suspeitar que os cristáos adorassem, de fato, "@put aslnl"
(TerL Àpol.8, 16), "genltalla episcoporum et sacerdotum" (Mln. Fellx, Oot,
c. 9), "golem et crucem". O) Tert. op. clt. c. 7 .

il.AIGREJAEOESTADO.

§ 11. Perseguição contra oE cristãos,

.No princípio o império ro . 
cristãos como

seita judaica, e não os pe ibério até co-
locar Jesus Cristo entre os

Mas foi curta a época de começ aram as
perseguições. Há doís períodos de perseguições aos cristãos' rlo
território do império:

I) de Nero a Décio;
II) de Décio a Diocleciano.
1.o Período. O motivo principal neste período não

gar que o império romano não podia coexistir com o
nismo, como vieram a pensar mais tarde. Outras foram as

a) o furor dos judeus e dos pagãos, que julgavam os
culpados de todos os males gue lhes sucedi am 2;

b) a crueldade, a avaÍeza, o fanatismo de alguns
dores, governadores e sacerdotes idÓlatras.

foi jul-
cristia-
causas:
cristãos

ímpera-
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A ocasião de procederem contra os cristãos foi dada por atguns pre-
textos ou por uns quase-motivos. São, por exe mplo, ag leis do Estado
contra a magia, contra a introduçáo de novos cultos sem a respectiva
aprovação do Estado. Mas como o cristianismo exigia a hegemonia e o
domínio na religiáo, nunca podia alcançar tal aprovaçáo. Outra lei ia
contra as sociedades secretas, em que incluiam os cristãos. Outra punia
oB crimes de lesa-majestade, sê, por exemplo, não adorassem a estátua
dum imperador. Durante os reinados de Tibério e Calígula, os cristáos
náo foram perseguidos, pois ainda os julgavam uma espécie de judeus €
nada mais. 

-Mesõo asdiú o decreto dé eláudio contra 
- 
os judeub só in-

diretamente atingiu os cristãos.

A) Começaram as perseguições com o feroz Nero, QUê, de-
pois de assassinar sua espôsa e outros parentes, mandou atear
fogo a Roma para representar ao vivo o incêndio de Troia.
Pelo menos hâ motivos para assim julgar, e Tácito nã,o ousa
contradizer. 3 Quando o povo consternado foi protestar e

pedir providências, Nero cinicamente acusou os cristãos da-
quele crime. Isso cleu início às perseguições. Foi uma crueldade
inaudita. S. Pedro morreu crucificado, S. Paulo pela espada, uma
multidão imensa foi queimada viva, servindo de archotes às fes-
tas noturnas. Também nas províncias foram perseguidos, em-
bora não tão ferozmente. a Vespasiano e Tito eraÍn guerrei-
ros e deixaram em paz êsses homens inofensivos (os cristãos).

B) Mas Domiciano, também da dinastia dos Flávios como os
dois anteriores, foi outro Nero paÍa os cristãos, embora no co-
mêço lhes mostrasse alguma simpatia. Foram vítimas nessa per-
seguição alguns parentes de Domiciano, como Flávio Clemente
e as duas Flávias Domitilas. S. João foi enviado para Patmos.
Nerva deixou em paz os cristãos. Mas veio

C) Trajano (primeiro imperador estrangeiro), o "optimus tTlâ-
ximus", que aplicou aos cristãos a lei das sociedades ocultas.
Plínio, governador de Bitínia t pãrâ, ter uma norma certa contra
os cristãos, interrogou o imperador. A resposta foi: "ÍloÍl sunt
conquirendi." Ao que adverte Tertuliano: "Ou são culpados, ou
não. Se são culpados, devem ser buscados e punidos. Se o não
são, por que maltratá-los e persegui-los?" Mas a resposta de
Trajano só teve o proveito de pôr os cristãos ao abrigo das
vexações do povo, e nada mais. Nesse tempo deu-se o martírio
de S. Inácio de Antioquia, que escreveu a várias igrejas cartas
belíssimas, onde patenteava seu ardente desejo do martírio.
Outra vítirna foi Simeão de Jerusalém.

- Adriano, mais bondoso que Trajano, viajou dezesseis anos pelo vasto
império, a fim de se informar do estado de seus súditos, sêndo con-
descendente para com todos, mesmo para os cristãos.

Eis as normas que .adotou:a) só por serem cristãos não os molesta ria;
b) nãg- os conden aria, sem que fôssem provadas as acusações feitas

contra êles;
c) se _ os delatores caluniassem os cristãos, seriam punidos severa-

mente. Isso .é o qge se colige de um rescriio ao protônsul da Ásla
Menor 6, embora alguns, sem fundamento, o ponham' em dúvida. Ver-

J
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dade é que também nesse tempo houve mártires, como, por exemplo,
S. Policaipo (outros dizem que foi "só mais tarde).

Antonino Pio nada têz nem pro nem contra os cristãos.

D) Marco Aurélio, pelos mesmos motivos e pretextos que os
demais perseguidores, e ainda mais, por julgar seu dever zelar
pelo império, vexou muitíssimo os cristãos. Não publicou logo
novos editos; mas, guândo o povo supersticioso atribuiu aos
cristãos as enchentes do Tibre e a praga dos gafanhotos; re-
começaram as perseguições, inf lamadas pelos sentimentos hostis
de muitos governadores. Muitos suplícios se invent atam então.

b naquele tempo eram incoerentes os governadores. Acusâvam
os cristãos de irem contra as leis e por isso os condenavam.
Mas por outra parte aceitavam as acusações (nem sempre ver-
dadeiras) dos escravos contra os senhores cristãos, o que eÍa
igualmente contra a lei. Foi interrompida a perseguição por
causa da guerra com a Boêmia e lVlorávia, penosa aos romanos.
Ora, sucedeu que numa ocasião (quando as Aguias iá anda-
vam em perigo) sobreveio falta d'água, pelo que Marco Au-
rélio mandou Íezar aos deuses. A legião de Mélita, composta
quase só de cristãos, orou de joelhos ao Deus verdadeiro, e logo
choveu no lado dos romanos, enquanto os inimigos foram dis-
persados por uma tempestade de coriscos e trovões. Como era
natural, cada legião atribuía êsse ef eito ao deus ao qual rezaÍa.
Diz Eusébio que o próprio Marco Aurélio julgava devê-lo à le-
gião cristã, pelo que a chamou "legio fulminatrix". Alguns o
põem em dúvida, porém Tertuliano e Apolinário o narram. 6

Igualmente não concordam se, em conseqüência dêsse fato, Marco
Aurélio diminuiu ou aumentou as vexações aos cristãos. Em todo
caso é certo Que , três anos mais tarde, recomeçaram as perse-
guições pelas Gatias.

Eusébio naÍra por extenso os tormentos inauditos e incríveis
de muitos, entre os quais f iguravam Blandina, Santo, Alexan-
dre, Potino, Atilo, segundo se deduz das cartas das igrejas de
Lião e Viena às igrejas da Ásia Menor.

Cômodo, ao contrário do pai, foi extravagante e relaxado nos negó-
cios do império, mas f avorável aos cristãos, devido à sua concubina
Márcia z que, ou era cristá, ou amiga dos cristãos. Não obstante,
houve também alguns mártires em seu reinado. Varrão pensa que a

divina Providência se serviu de Cômodo para castigo dos nobres, gü€
antes vexavam os cristãos.

Seguiu-se depois um tempo de anarquia, em que os pref eitos do Pa-
latinõ punham e depunham imperadores a seu bel-prazer. Entretanto,
os cristáos náo tinham tréguas.

E) Setímio Severo foi bom para os cristãos no comêço. Mas,
em sua ausência, os governadores começ atam a persegui-los e

êle mesmo, voltando de uma viagem à Arábia, decretou uma
perseguição muito sanguinolenta. Por quê? Unicarnente porque
julgoú adeptos de Cláudio Albino, utn dos seus dois competi-

I
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§ I l. Perseguição contra os cristãos trl

dores, os cristãos que se negaram a tomar parte na festa de sua
chegada, por ser festa pa{ã.

Caracala 8, Macritro 0, Heliogábalo quiseram fundir o cristianismo

dê verdadeira paz
das catacumbas, pro-
s de Alexandre 

- 
de-

2.o Período. G) Décio reinou só dois anos, mas o bastante
para deixar o seu nome no catálogo dos ferozes perseguidores
do cristianismo. Persuadido de que o império não podii coexis-
tir com a religião de Cristo, ordenou sistem atizâr as perse-
guições:

- a) mandaTdo que fôssem punidos severamente os governa-
dores relaxadop em perseguir;

H) Valeriano, bem intencionado no princípio, mudou depois
Pot instiga!ão de sgy general Macriano, de modo que não ial-
taram mártires também em seu reinado.

Galiano restituiu aos cristãos o que Valeriano lhes confiscara
e os protegeu bastante.

I) -Aureliano decretou a nona perseguição, para agradar ao
senado. ra

Apontamentos - 3
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34 I época: A lgreja entre os povos gÍego-romanos

pice, a quem mandara consultar e que lhe respondera,. negando
ô despaiho, por haver ao redor do. imperador gente incrédula.
Daí Diocleciáno tomou ocasião e decretou-lhes: "Ou deixar a
côrte ou o cristianismo." Aceitou, depois, PoÍ 

'companheiros

Maximiano Hércules, Galério e Constâncio Cloro, e com êstes

dividiu o império. Nenhum dos consócios de Dioclêciano era
amigo do cuito cristão. Começou a perseguição. no exército. Foi
o cãso de S. Maurício se haver negado a sacrificar aos deuses

(no lago Lemano) conforme a ordú de Maximiano. Êste man-
dou en-tão dizimar duas vêzes a legião tebana e, como ela se

manifesfasse ainda firme, foi trucidada por completo, sendo uma
parte dela perto de Colônia. t5' 

Galério, ó pior demônio, ateou fogo ao palácio imperial, na
Nicomedia, e'indigitou os cristãos cómo_ :ulpados. O efeito .iâ
eÍa de prever: sãiram três editos de Diocleciano, que orde-
navam:

a) a destruição das igrejas e dos livros cristãos;
b) o encarceramento do clero;
.j a aplicação das leis contra os cristãos. E' inacreditável

qurntos à quão atrozes forarn- -os padecimentos dos mártires
n.rg décinia perseguição. 16 Num 

- mês houve 16.000 víti-
mas. Enfim, Diócleciãno- e Maximiano abdicaram, e os dois cé-

.ui.r (Galério e Cloro) se tornaram "Augustos". Não se sabe

por que motivo Diocleciano deixou o trono, s-e- p9r remorsos ou

por querer sempre genle f orte no govêrno. Maximiano é certo

ãu. foi obrigado põr Diocleciano. -Maximiano- 
, 
quis mais tarde

üoltar ao poã.r tehtando matar Constantino. Mas, descobrindo-

se a tramà (pois matou outro na cama de Constantino), - teve

êle mesmo de^ escolher o gênero de morte qqe preferia padecer.

Galério foi grande persegüidor dos cristãos, rporém na sua hor-
rorosa doenç? publicou um edito de tolerância, morrendo, ainda

assim, desespeiado, roído pelos vermes.

Os novos imperantes eram Galério com Maximino Daia, e

Severo com Constantino.
Maximino era um selvagem; restaurou a perseguição, man-

dando publicar calúnias, atãs falsas e o mais que surtisse efeito.

Tudo tãve fim pela fome e peste, horrorosas como nunca dantes.

Só os cristãos ior que restâvâffi, pois uma parte Íoi expulsa da

cidade a que atearam fogo) é que se compadeciam e enterra-

vam os mortos.
Constâncio Cloro, que pusera têrmo à perseguição no Oci-

dente (era espôso de 
- 
Santa Helena) morreu catecúmeno, suce-

dendo-itre o tittro Constantino, pagão ainda, mas bem intencio-

nado.
Maxêncio, filho de Maximiano, Augusto ilegítiffio, era tam-

bém perseguidor dos cristãos, embora às vêzes abrandasse por

polítiôa. õonstantino tinha que guerreá-lo porque invadira a

I
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§ 12. Mártires cristãos 35

Récia, dependência (Outros dizem gue foi Ma-
xêncio o p-rimgiro a a Constantino, para vingar
a morte de Maxi ) Marchou, poisr- êste para
Roma, porém com , enquanto Máxénció as po§suía

de que seus antepassados
ao marchar paÍa a guerra.

ção do Deus dos cristãos. Teve
soldados, a prodigiosa visão da

cÍuz luminosa nos ares com a inscrição "in hoc signo vinces".
Constantino só coT_preendeu o significado dessãs palavras,

quando lhe apareceu Nosso Senhor, úandando marcar b lábaro
e os escudos com o sinal da cÍuz, o que logo executou, entre-
Iaçando ainda no lábaro as letras X P. tz

Deu-se o encontro de Constantino com Maxêncio na ponte
Mílvia, onde o exército de Maxêncio foi desbaratado e êle
Juesmo precipitado no Tibre.

Em 312, Constantino, com seu cunhado Licínio (nomeado
Augusto por Galério), emite o edito de tolerância em favor dos
cristãos. No ano 313, Constantino publicou o edito de Milão,
dando tôda a liberdade aos cristãos, ãutori zando conversões, res-
tituindo bens, etc.. . . Êsse edito teve todo o vigor também no
Oriente, Polq.ue Daia foi vencido por Licínio, "qr. invocàu o
Deus verdadeiro contra os falsos, €Ír oposição á Daia.

Infelizmente Licínio recaiu no paganismo e posteriormente
..lgi vencido por Constantino.

§ 12. Mártires cristãos.

Os mártires cristãos foram desde o comêço veneradoScial, o que se pode averigu ar: 
- -

3) pelos nomês honoríf iõos que lhes tributavam;
_ -b) pelo grande vator e aprêço em que tinÉàni suaabreviar aos lapsos r o tenlpb de penitência;

c) pelos sepultamentos solênes quã- ítrli--àãuam;
3r

de modo espe-

intercessão em
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36 I época : A Igreja entre oS povos grego-romanos

d) pelo modo de festejar os aniversários de suas mortes (di? nata-
líció fiara o céu), celebrairdo a missa sôbre seus túmulos, os quais eram
muito visitados.

sobreviventes.
Calcula-se em dois milhóes , zo menos, o número de mártires.

1) Lapsos, ou apóstatas convertidos, eram penitentes públie os 2) Ruinart.
Ãcta -fu'aÍyrum, op. et stud. collecta. Ratisb. 1859.

§ 13. Ataques à lgreja e §ua defesa.

I. Ataques diretos. Consistiam em tentativas de refutaÇão

das doutrinas cristãs. Essa pretensão tiveram -na vários escrito-

res, sobressaindo as seguintes obras:

I
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§ 13. Ataques à lgreja e sua defesa 37

II. Ataques indiretos. Eram tentativas de regeneraÍ o pa-
ganismo, na segunda metade do terceiro século.

ao cristianismo.
B) Outro modo de atacar indiretamente o cristianismo era o de pro-

pôr homens Filóstrato escre-
veu a vida ue uma imitação
do Evangelh até nos mila_gres
e no reapar Porfírio e Jâm-
blico idealizaram Pitágoras, cuja vida escreveram. Pitágoras é um ente
sobre-humano, carregado de dons, como o de perscrutar as consciências,
profeti zar, tazer milagres, etc.

III. DeIesa dos apologistas. Com o fim de rebater as ca-
lúnias dos pagãos e de lhes tornar conhecida a verdadeira re-
Iigião (e assim melhoÍaÍ também a sorte dos cristãos), muitos
êruditos (como S. Justino, Eusébio, Orígenes, Tertuliano, Ate-
nágoras e outros) escreveram a apologia do cristianismo. Fi-
zeram-no por diversos modos:

A) Acusando os juízes pagãos de usar de duas medidag, pois
bastava alguém ser cristão para ser atormentado, sem possibi-
lidade de def esa. Os demais réus eram atormentados, até con-
fessar seus crimes, os cristãos o eram até os negar.

B ) Desf a zendo as várias acusações contra os cristãos :

^ a) Imputavam-lhes o crime de ateísmo. Respondiam os apologistas:
São ateus por !ão adorarem os deuses falsos, 

-sim, 
mas não por nega-

rem culto ao Deus verdadeiro.

únicos a permanecerem fiéis aos. soberanos, enquanto os pagãos deser-
tavam!" Assim os defendia Tertuliano na súa esiimada obra ãpologéúõa,
que (embora em estilo obscuro) encerra muita doutrina. 1

As acusações dos crimes de impureza e ceias tiestinas não erarn mais
difíceis de se ,rebaterem. Pois se os cristãos nem podiam assistir aos
combates de gladiadores e à morte dos justiçados, nem beber o sangue
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38 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

dos animais (o que os pagãos sabiam, tanto assim gu€, para os tentar,
Ihes davam salchichas), como poderiam atribuir-lhes banquetes sangui-
nolentos? z

Se nem em pensamento era permitido o vício impuro, como o fariam
por obras? Como se explica então o vínculo cristão do matrimônio?
Como o grande aprêço em que tinham a virgindade? I

d) Quanto a serem os cristãos raça que fugia da publicidade, res-
pondiam os apologistas que todos podiam ouvir as doutrinas do cris-
tianismo, mas também que tôdas as religiões tinham os seus mistérios
para os não iniciados.

e) Diziam ser religião nova? E' mais antiga que o mais antigo paga-
nismo (Antigo Testamento).

f ) Tomavam os cristáos por selvagens? A resposta era: "Somos ho-
mens, como vós, para todo trabalho, comércio, indústria, artes e ciên-
cia. Como vós, somos úteis à sociedade." 4

C) Mostrando diretamente a divindade do cristianismo e sua
sublimidade. P ara êsse f im as apologias ref erem as profecias
do Antigo Testamento, cumpridas tôdas, até as mínimas, na
pessoa de Nosso Senhor. Mostram como é superior à doutrina
f ilosóf ica pagá a doutrina cristã: criação, Deus uno e trino, en-
carnação, etc. Para mais evidenciar aos pagãos a bondade desta
nova religião, põem-lhes diante dos olhos os ef eitos salutares
nos seus adeptos. E, como mais patente milagre, estava patente
aos olhos do mundo a rápida difusão do cristianismo, apesar
de perseguido.

1) Tert. Apol. e. 35. No tnesmo sentido, Tatianus, Oratio contra Graecos c.
1 e Justiu. Apol. I, 17. Z) Theoph. ad Autol. fff , 15 e Tatianus op. clt.
25 e Tert. Apol. c. I e Min. tr'elix cc. 3, 31 de Oct. - a) Min. X'el. OcL 31.

+) Tert. Apol. c. 42.

B. Desenvolvimento interior da Igreia.
I. CONSTITUIçÃO DA IGREJA.

§ 14. Clero e laicato.

A Igreja recebeu do próprio Jesus constituição
primitiva, que jamais foi mudada em s mas apenas
ãesenvolvidã pâra se adaptar à necessi mpox. Assim
eÍa mister quê fôsse, pata cumorir sua áo. Em tôda
parte,.a lgrêja e.r1_umá só na fé e na dissiplina, tanto assim que

os primeiíos cristãos sof riam perseguições- em qualquer parte
e e§tavam sujeitos às mesmas penas eclesiásticas. O q-ue _nunca
se deu foi uma igualdade absoluta entre os membros da Igreja,
pois clesde o printípio se distinguiam duas classes: o clero e os

Ieigos. 1

Nisso a Igreja não Íêz mais do que seguir -9 proceder do

divino Fundadoi, gu€, dentre os discípulos, escolheu doze Plra
apóstolos, guê, por sua vez, reservavam em cada igreja recém-

I
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§ 15. Graus hierárquicos 39

ros Para os auxiliarem na adminis-
pre§ação e no govêrno dos fiéis.
falsãmente alguns textos bíblicos,
clero e laicato, eram por isso acu-

sados e repreendidos nos escritos dos Santos Padres. 2

1) Clem. Ilom. I Ep. ad Cor. c.. 40-43 Já refere essa diferenga conhecida na
IÊreja 2) Tert. -de Praescript. Ilaeret. , c. 41,

§ 15. Graus hierárquicog.

A hierarquia cristã constituiu-se desde logo com tos- graus de

Bispo, presbítero e diácono. Nem obsta à- diversidade de Or-
dens o fato de, na S. Escritura, designar-se com o nome ape-
lativo de presbítero o Bispo e o simples sacerdote, porque, se

um era o nome, várias e bem definidas eram as funções, so-
bressaindo as atribuições do Bispo na direção das assembléias
cristãs. Os Santos Padres são unânimes em afirmar a existên-
cia das suas dignidades e de seus direitos. r

Alguns textos de S. Jerônimo e S. Ireneu parecem ambíguos, mas
devem explicar-se como sempre, por outras passagens mais claras dos
mesmos escritores, sôbre o mesmo assunto. Ora, S. Jerônimo assevera
ser de instituição divina a superioridade do Bispo sôbre os demais sa-
cerdotes. E quanto a S. Ireneu, ninguém melhor do que êle distinguiu
as duas dignidades eclesiásticas. 2

Episcopado. Embora no princípio fôssem os Bispos esco-
Ihidos pelos apóstolos, posteriormente eram eleitos pelos de-
mais Bispos próximos da sede vacante ou recém-criada, ouvida
a opinião do clero local e do povo. Cada diocese (paróquia) ti-
nha o seu Bispo único, a quem competia a celebr açáo do S.
Sacrifício, a pregação e administração dos sacramentos, além
da superintendência geral de sua grei.

Os presbíteros tinham os mesmos poderes do Bispo, menos
o de conferir o sacramento da Ordem, e dependiam do seu
Bispo no exercício das funções sacras.

Os diáconos, auxiliares do Bispo no altar, podiam pregar,
batizar e distribuir a S. Comunhão. Mas o principal era cuidar
da administração temporal sob a orient açáo do Bispo, e de
fiscali zar a ordem nas assembléias, ágapes, etc. Se abusavam
de seus poderes, estavam sujeitos a severas penas.

$ na metade do século III eÍa
do subdiaconato (para os que auxili
menores, conforme se depreende da
priano e de outros documentos, 3

existe hoje, é do século V para o

as senhoras e com os doen-

ora rsacerdotes administrado-
nte visitante§. Os Bispos se
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40 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

ocupavam com a formação do clero. Os sacerdotes
quezas, mas viviam do seu trabalho e de esmolas
estas também aplicadas ao culto e aos pobres.

não possuíam ri-
e ofertas, sendo

f) -S. Paulo, Tit. 1, 5: "f{ujus rei gratia reliqui te Cretae, ut. . . eonstituas per
eivitates presbyteros. 2> fren. adv. Ifa€r. - IV, 26, 2. 3) Eus. Vf, 43-.

§ 16. Sínodos e metrópoles.

Longe de ser imitação de reuniões pagãs ou doutras instituições já
existentes, os sínodos ou concílios se celebraram desde o tempo dos após-
tolos (o primeiro em Jerusalém no ano 5l ), por razões de necessidade
ou conveniência. O mesmo se tazia sempre que havia motivo tazoâvel,
v. 8., contra os hereges. Os Bispos é que constituiam o sínodo, mas os
sacerdotes e diáconos eram muitas vêzes consultados, como S. Atanit'
sio, diácono, tro concílio Niceno, €ffi 325.

Independentes de outras instituições pagãs ou iudaicas, criaram-se as
metrópoles, não por serem capitais do govêrno civil, senão por serem
igrejas-mães, às quais rendiam homenagem e se co.nservavam em certa
dependência as demais igrejas que daquelas tiravam origem. Ora, como,
em geral, os apostolos ,escolhiam os grandes centros paÍa teatro de suas
pregações, coincidia, ainda que não sempre, ser a capital civil também
a igreja metropolitana. O metropolita não é, pois, de origem divina.

§ 17. O PontíÍice Romano.

O primado conferido por Jesus a S. Pedro devia passar aos sucesso-
res dêste, pois tinha o fim de cons,ervar a unidade da lgreia na dou-

cramentos. Essa jurisdição do Pon-
o, foi logo ,Í€coÍrhecida por todos,

apóstolo- e Bispo de Éfeso, não foi
o'o':üH3;,:",'J,I,.'T 

Êf;: X:
suas decisões. São irrecusáveis os

testemunhos do primeiro e segundo séculos, unânimes €m afirmar- que a

Igreja romana é a primeira ã a ela pertence dirigir as dernais igreias.
S: Inácio, S. Ireneu, S. Cipriano, Tertuliano e muitos outros, em §eus

escrito s 2l reconheceram ao sucessor de Pedro a incontestável supre-
macia de jurisdição, não só de fato, mas de direito, dizendo, PoJ exem-
plo, que 'ià de 

-Roma 
devem conformar-se as demais igreias" 3 e que

"o Papa é o sucessor de S. Pedro."
Enfim, o procedimento dos Bispos em recorrer a Roma nas questões

mais gráves i o cuidado dos Papas 
'em resolvê-las, em impôr penalidades

ou em" perdoar; as cartas de sinodos a pedirem aprovaçáo i -o empenho
dos herôges em atrair o Papa ao seu partido, oü em procurá-lo (se que-
riam vo[ar ao grêmio da lgreja), tudo mostra que o -primadq 

romano
é reconhecido rio alvorecer- dó cristianismo. A questão de S. Ireneu
com o Papa S. Vítor sôbre a festa da Páscoa não indica -q!9 o primeiro
rejeitou a- existência do direito dêste, _mas qug apenas o julgou severo.
Ná de S. Cipriano com o Papa Estêvão, o primeiro reconhece explicita-
mente os direitos papais, mesmo no caso vertente.

1) Funk, E!p, I ad Cor. c, 63, - 2, Funk, Petres Apost. f , 212. 3) fren.
Adv, Ilaeret. III, 3.

t
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§ 18. Padres apostólicos 4l

il. DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA.
PADRES APOSTÓLICOS E ESCRITORES ECLESIÁ§TICO§.

§ 18. Padres apostólicos.

A diferença entre os
algüma da§ Qlralidades

escritores é que a êstes falta
Pois os Padres deviam ter:

Padres e os
daquele§.

s concordem qual a antiguidade
aiirda S. Bernardo e S. Tomás;

agno e S. João Damasceno. E' pre-

; #'â i,T'.:tiÍ'i, 
"o 

1 niãffiiâ T Ufifl
por isso não basta ter defencoc átoticos contra uma heresia, ,nilo%*ifi-#ttl:gr ia.

C) Slntidade, o- que devia constar pelo veredito da lgreja, pois os
Santo§Pãõ?ê§*ãeviarir ensinar também pelo exemplo.

s âX.T,'J'1 
ti.[li?,T,ilt';o*"frfc'J.'r1,'.,'t"Íl?

e povo o declarava Padrei ou, enfim, se seuse te na Ig reja.

Há ainda outra classe de escritores denominados os doutôres.
Êstes aliam, a uma doutrina eminente, a santidade da vida e
têm aprovaç4o eclesiástica, porém falta-lhes a antiguidade para
serem considerados Padres.

esnoO
S. Ciri

S. João

Escritura as fontes da doutrina Í8-

I ) Concílios;

'res lhes vern de serem doutôres da

,:ut#'8r?dln êsse títuto? Há duas
optnloes:

A) Unq chamarn assim. aos que Ítoresceram no século I, incluindo osautores do livro Didaché.
B) Qutro-s diTep que .o são sômente os discípulos dos apóstolos. Para

nosso estudo adotamos a primeira opinião, comb se verã na enumeraçàõdos escritores.
Caráter dos escritos. Nos R.rjm_eiro§ -tempos do cristianismo, em vistados carismap- e milagres, ? rãtigiao (ctáiõ-õJti qrã'ãiiui so se fala dareligião cristã em suãs íelações com'seus-adeptoÉi-nãô-era atacadá, Aã

-
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42 I época: A Igreja entre os povos grego-Íomanos

modo que os Padres não precisavam Íazer apologias e demonstrações.
Produziàm, portanto, só esciitos de ocasião, em geral em forma epistolar,
imitando o estilo da S. Escritura.

Escritos mais importantes:
A)lDidaché, que andou perdida por muitos séculos. Era muito

citada nos tempos antigos e, depois de achada, puderam ave-
riguar quanto os escritores antigos Íizeram uso dela. Em 1883
Biienius, Arcebispo de Constantinopla, a publicou. Fôra achada
num Códice de Jerusalém, do ano 1056, juntamente com uma
epístola de S. Barnabé e duas de S. Clemente Romano.

I
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ridade de S. Clemente, que dizem ser a segunda (depois de S._ Pedr-o).
Alguns até pensavam que. S. Cleme rte era súcessor imediato de S. Pedro,
o que não 3e admite, pois, apesar de tôdas as variantes nesse ponlq, é

certo que Cleto e Anàcleto é uma só pessoa e que êste, como Lino,
precedeu a S. Clemente.

inado de Trajano, foi muito bem
recebido em várias igrejas, especialmenfe na de Smirna, donde
escreveu aos efésios, ffiâBnesianos, tralianos e romanos. De
Tróade escreveu a Smi Ína, a Filadélfia e a Policarpo, Bispo de
Smirna e discípulo de S. João.

Escritos: Estas sete car
mitiva. Há ffi§*üeÊõêí-di*{§i?íãõa). 

Qual delas é a verdadeira? Os protestantes negam a autori-
dade de tôdas. Os católicos hoje concordam que proüàvelmente a se-

ue sempre os escritos antigos a tra-
do texto grego, que o põem .fora de

mentos ofeiecé em favor do frimado,
brevíssima (terceira) oÊ siríaca, iá

m excerto das cartas de S. Inácio

que the servia, sobretudo de ur.etoil",'Trâ"'r-rtr 
t;;rirtt'i.t 

firito,*í;ll,n8
mais oito cartas, mas são apócrifas.

omâ. Eis o motivo por que os pro-
oi das cartas de S. Inácio. Pois, se

as epístolas são autênticas, os protestantes têm contra si, e em favor
do primado de Roma, um testemunho dos primeiros séculos.

Ora, êles dizem que só mais tarde é que inventaram tal primado;
por conseguinte, rejeitam a a epístolas.

objeções. a) S. Inácio foi Roma, dizem; mas a lei
é quq fôssem martirizados onde m sposta: A lei era esta, só
quando não havia razões particular que não foi por mar e têz
por terra viagem táo longa?
sião de tazer por mar tôda a
cia Íreqüentemente. c) Nas ca
S. Inácio viveu antes dos gn
apócrifa. Resposta: A mesrnã

iadores, e não S. Inácio. b) Eram
certas f rases dos gnósticos no tem-
êste as empregas§e para lhes dar

N. B. A I e II objeções se referem aos lugares onde foram escritas
as cartas. N-egrnao-se A.ug- S-. Inácio tenha_ _passado por tais lugares,
nega-se tambéú a autenticidade das cartas. Màs, como se vê, nada pro-
vam tais objeções.

E) Carta de S. Polícarpo, Bispo de Smirna, discípulo de S.

foão. Foi primaz de tôda a Ásia. No papado de Anlceto foi a
Roma tratar da época (ainda então variável) da festa da Páscoa.
Escreveu várias cartas, das quais só nos resta uma aos fili-
penses, cuja autenticidade ninguém nega.
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44 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

F) Pastor de Hermes. Autor. Quem fôsse, ninguém sabe. Uns
o identificam com o Hermas de que tala S. Paulo na epístola
aos romanos. Outros, segundo o f ragmento muratoriano, o jul-
gam irmão de Pio I, Papa.

Valor. Tôda a importância dêsse escrito consiste em ser a primeire
tentativa de escrever um livro de moral cristá. Porém não é completo e
contém alguns erros. S. Jerônimo não o leva em grande conta. Argu-
ménto ê divisão. Essa obra, a mais extensa dos Padres Apostólicos,
trata de dar ensinamentos e preceitos. Divide-se em: a) visões em que a
matrona Hermas, representando talvez a lgreja, está passando por vâ-
rios graus, entre o pecado e gloria; b) 12 "Mandamentos". O VI man-
damento traz as regras "discernendi spiritus". c) Semelhanças em que um
anjo em forma de Pastor está ensinando a Hermas os mandamentos de
Deus.

G) Pápias, Bispo de Hierápolis, escreveu um livro de que só
existem fragmentos. Seu fim é trazer palavras de Nosso Senhor,
que não se acham nos Evangelhos, para o que se inform ava
com os discípulos de Jesus. Infelizmente, perdeu-se o livro. E'
certo que Pápias foi discípulo de S. João. Os f ragmentos con-
tam a origem dos quatro' Evangelhos e por isso gozam de muita
estima.

H) Carta a Diogneto. Diogneto era pagã,o; porém mais não
sabemos do destin atârio nem do autor. T alvez fôsse escrita no
comêço do segundo século. Nega-se a autenticidade dos dois
últimps capítulos.

1) Funk, Opera Patrum Apostolicorun. 2 vol. Tüb. 1878 é a edigão melhor e
msts completa. tr'ol reeditada em 1931.

§ 19. Escritores do século II.

A) Aristid€s 1, filósofo cristão de Atenas, dirigiu notável
apologia ao imperador Adrian o 2, que ficou menos cruel por
algum tempo.

B) S. Iustino, nasci,do na Palestina, de pais pagãos, dedicou-
se à filosofia, para a qual tinha decidida inclinação. Em busca
da verdade, passou por várias escolas (a estóica, a peripaté-
tica, a pitagdrica e ã platônica, agradando-lhe mais a última).
Enfim, 

-nuú 
passeio, encontrou-se com um venerando ancião

QU€, tendo-o ieconhecido por seu manto de f ilósofo, entabolou
conversa com Justino sôbre a verdade do cristianismo, âs pro-
f ecias, os mártires, etc. Justino deu-se ao estudo do cristia-
nismo, gu€ veio a abraçar, recebendo o batismo. Viaiou depois
a fim de melhor o estttdar e ensinar.

Escreveu duas apologias, porém duvida-se da autenticidade de uma.
A que dirigiu a 

-Antõnino -Pio é longa e esplêndida. -E' l -primeira.
Conteúdo: ã) Os cristãos não são atéus. b) O culto dos falsos deuses.

c) Não são, inimigos do império. d) Prova a verdade do cristianismo
pelo cumprimento das profecias. '
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§ 19. Escritotes do século Il 45

A segunda, dirigida a da Primeira.
S. Justi-no díz que, por a sua morte,
como os mais êriótáos, que - nã9 têm
direito- sôbre a vida e nctde é uma

livro de S. Justino. Dizem que é
com Trifop, filósofo judeu, €o-

ento é mais ou menos êste: Yó§,
nos; portanto, cristianizai-vos. Te-
lstemunho para a autenticidade dos

Evangelhos e do Apocallpse, como também para a crença na inspiraçáo
do Antigo Testamento. 3

C) S. Justino teve por discípulo Taciaror que só durante a
vida de óeu mestre andou correto na doutrina. Depois o oÍ-
gulho o precipitou no gnosticismo, tornando-o fundador de nova
§eita : a 

- dos encratidas ou continentes, que professavam uma
moral exagerada. Nos seus escritos contra os PagQs é igual-
mente em superlativo que fala. A "Harmonia dos Evangelhos"
( Diatessáron) iá, foi escrita no tempo da heresia.

D) Atenágoras. Pouco sabemos de sua vida, mas suas obras
merecem todo o acatamento. A "Legatio pro christianis" á

é uma apologia perfeita em favor dos cristãos, vítimas das âcu-
sações do páganismo, imoralidades e ceias tiestinas. No livro
"De resurrectióne mortuorum" prova a , ressurreição dos corPos,
pedra de escândalo para os pagãos.

E) Teófilo de Antioquia, Bispo, dirigiu a Autólico, pagão lido
e bem intencionado, três livros em que lhe mostrava a verda-
deira religião, depois de patentear a inanidade dos cultos pa-
gãos. Ao menos quanto ao estilo (não menosl porém, Qüânto
ão fundo) dizern ser a mais perfeita apologia. 6

F) Hermas não refuta nem analisa muito a fi'losofia pa9á, no
seu livro "lrrisio gentilium philosophorum", mas justapõe as mais
opostas e extravagantes opiniões pagãs, umas ao pé das ou-
tias, f azendo sobressair as aberraçõry e obscuridades das inte-
Iigências.

-ilffi
mos, , a tradução latina que ê bas-

tante exata, embora difícil.

Conteúdo: no primeiro livro expóe o gnosticismo; no segundo o re-
futa só pela razáo (contra Valentiniano); no terceiro o refuta pela S.
Escritura e pela Tradição, mostrando assim que também esta é fonto
da verdade revelada; no quarto prova que Deus, o Criador, é o Pai de
Nosso Senhor Jesus Crist«i e qué êste nao é uma emanaçío; no quinto
mostra o Espírito Santo dirigindo a lgreia Católica, z
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f ) E!' S. Aristides, cuja festa se celebra a 31 de agôsto. 2) Paschini, Le-
zioni di Storia, vol. f , cap. VIf , 5, supõe-na dirigida a Antonino, e diz que
essa é a primeira apologia, pois que já não possuímos a mais antiga, a de
S. Quadrato, Bispo de Atenas. No texto acima damos a opinião de Brück.
3) Algumas obras de S. Justino perderam-se e outras lhe são atribuÍdas sem
fundamento (Brück, vol. I, § 23)o - 4» Dirigida ao imperador Marco Aurélio
e a seu filho Cômodo (Brück, loc. cit.) 5) Eus. I{. E. IV, 24. 6) X'reppel,
Saint Irénée, Paris, 1861. 7) No tempo de S. Ireneu um cisme ameaçou a
fgreja: o caso de alguns Bispos da Ásia se terem negado a aceitar a deci-
são do Papa S. VÍtor sôbre a festa da Páscoa. Já o Sumo PoutÍfice ia fulminar
a excomunhão, quando S. Ireneu se apresentou como medianeiro: aplacou ajusta ira do Papa e escreveu com êxito a vários infiuentes dentre os rebeldes.
S. freneu é ortodoxo nos seus escritos, apesar de seus errinhos, por exemplo,
o supôr os anjos compostos de matéria finÍssima.

§ 20. Escritores do século III.

Neste século a defesa do cristianismo tomou mais vulto coÍl=
tra os f ilósof os. Puseram-se então os f undamentos f ilosóf icos
da religião revelada. Em Roma, Edessa, Antioquia e, sobretudo,
em Alexandria eram f lorescentes as escolas catequéticas cristãs.
Em Alexandria ensinava-se f ilosof ia, dogma e apologética.

guns senões em seus escritos impedem de ser enumerados entre os San-
tos Padres. 2

Orígenes 3, discípulo e sucessor de Clemente Alexandrino,
é superior ao mestre. Dos escritores gregos é o mais impor-
tante e o mais estimado. Filho do mártir Leônidas de Alexan-
dria, queria acomp anhar o pai no martírio, Ínas, como a mãe
lhe escondeu tôdas as vestes, teve de contentar-se com escre-
ver a seu pai, animando-o a que não retrocedesse por amor à
família. Nascera no ano 185 e como seus conhecimentos eram
tantos, iâ com dezoito anos o Bispo Demétrio lhe confiou a ês-
cola de Alexandria. Foi a ftoma visitar a Igreja mais antiga e,
voltando de lá, continuou a dar lições, porém ajudado por Hé-
raclas, seu discípulo, depois Bispo de Alexandria. Orígenes fêz
várias excursões, numa das quais chegou à Palestina, onde f oi
ordenado sacerdote. Como, porérn, náo tinha licença de seu
Bispo, êste não lhe reconheceu a ordenação e até o excomun-
gou, no que foi confirmado por Roma. Voltou Orígenes a Ale-
xandria quando Héraclas foi elevado ao episcopado, mas saiu
de lâ novamente excomungado. Errou em vários pontos, porém
de boa f é, arriscando expressões suas. Esperava, contudo, a
decisão da lgreja. Morreu na Arábia com 69 anos e ao que
parece absolvido por um Bispo. Sua vida foi de pobreza, pe-
nitência e editicação para todos. Não obstante, foi nesse tempo
a maior tentação para a Igreja porque, apesar de seus erros,

I
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§ n. Escritores do século III 4t

gozava de muita autoridade, de modg que no século VI dispu-
íavam ainda sôbre as doutrinas de Orígenes.

há, quem os conte até 6.000; S.
etade. Em três classes se podem

egéticos, QU€, no tempo de S.
só montam a um cento. Eram
muitas repetições (o que náo

S. Hipótito, grande amigo de Orígenês 5, escreveu o livro
"Philosophumenã" (embora fôsse atribuído a Orígenes e Ter-
tuliano).

A vida de S. Hipólito é bem complic ada, principalmente pela^ contro-
vérsia, que há, se êle foi ou não nóvaciano. 

-6 Em todo caso, S. Llipo-lito queiia sei Papa, por isso não reconheceu Severino como Sumo
Pontífi - 

cisma, em que ficou até ao pontificado de Pon-
ciano, áo com a lgreja ; morreu no exílio p9r Sua
fé. Es nte que dá valor às acusações que êle f az
contra e Calisto; pelo menos é a isso que os pro-
testantes se apegam para mostrar que houve Papas heréticos (i. é, anti-
trinitários) e relaxados na moral. Esquecem-se os senhores protestantes
que S. Hipolito escreveu o seu livro durante o cisma, e 

-que ^nisso não
úerece fé. Além do mais as acusaçóes contra Calisto não têm f unda-
mento, porque, sê na vida dêsse Papa houvesse tantas manchas, êle não
poderia- ter- sido ordenado, porquanto era costume consult_ar _o povo na
ôrdenação de um clérigo. A bancarrota, de que o acusa Hipolito, não o
macula porque nada hâ que admirar-se da demasi ada esperteza dos
judeus que o enganavam.

O "ser fácil em absolver" também não é acusação séria, pois, sendo
Papa, o podia fazer, tanto mais que as leis penitenciárias foram abran-
daClas, admitindo plena reconciliaçáo logo após a penitência, Que per-
mitisse o casamento de escravos com livres, contra a nulidade estabele-
cida pelo direito e se entende, considerando que o
Papa é o supremo o número de cristãos escravos era
maior que o 

- de c daí houve abusos (abortos) não é

culpa nem da lei, or.
Outra acusação é que Calisto tolerou no Ocidente o costume oriental

de não contar para a ordenação de clérigo os casamentos feitos antes
do batismo, mas permitia que depois do batismo fôsse o clérigo casado
uma só vez. Nenhuma dificuldade havia em o admitir, ou ao menos to-
lerar, também no Ocidente.

São essas as acusações pripcipais que encerra o capítulo IX
da Philosophumena. ? Os primeiros capítulos ou livros ex-
põem os vários sistemas f ilosóf icos e diz que daí os heresi aÍ-
cas tiraram seus erros.

Tertuliano 8, Quinto Sétimo Florêncio, nasceu em Cartago
( 160). Era de caráter fogoso, mas sombrio e concentrado.
Exerceu a advoc acia. Uma vez convertido, dedicou-se com todo
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o entusiasmo aos interêsses da lgreja. Infelizmente só ficou sete

,anos na ortodoxia, passando depois (apesar de ser sacerdote)
às fileíras dos montanistas, cujos rigores excessivo§ o atraíam.
A maior parte de seus escritos compôs iâ como herege. Seu
estilo é vigoroso, conciso, mas por vêzes obscuro. De suas
obras: a) a apologia é obra prima, embora dif ícil para ,o enten-
dimento; b) na polêmica (De Praescriptionibus) repele com
ardor as inovações, exigindo r ue provem seus direitos para
serem aceitas; ól a ascese (ramo predileto de Tertuliano') é
rigorosa em excesso ( De Pudicitia) . Como católico era mais
moderado (De Poenitentia).

Minúcio Felix e, escreveu o "Octavius" num latim mui
vernáculo, superado só por Lactâncio. E' uma apologfia poética:
um diálogo 4 beira-mar entre Cecílio (pagão) e Oiávió (cris-
tão). Êste rebate tôdas as objeções daquele-, que termina por se
converter.

S. Cipriano 10, Tráscio Cecílio, era professor de retórica
em Cartago. Convertido pelo sacerdote Cecílio, foi ordenado
sacerdote por Donato, a guem sucedeu, bem contra sua von-
tade, no episcopado, que se lhe tornou tão agitado e laborioso.
Em breve a perseguição de Décio provocou apostasias. S. Ci-
priano (que, por ordem divina e prudência cristã, se escond era
para dirigir sua lgreja) escreveu então do exílio muitas bartas
aos fiéis de Cartago. Como o clérigo Felicíssimo ,com outros
quatro, entre os quais Novato, inimigos todos de Cipriatro, se
aproveitassem de sua ausência paÍa um cisma e admitissem
novamente na lgreja os lapsos, sem exigir penitência, S. Ci-
priano escreveu_ o livro "De lapsis".

Seus escritos são apologéticos, polêmicos e práticos; todos muito sim-
ples e corretos na form'a. E' para lastimar que tão heróico campeão da
Igreja tivesse uma questão com o Papa Estêvão sôbre o rebatismo. S.
Cipriano morreu mártir na perseguição de Valeriano. Escreveu a obra
"De unitate Ecclesiâ€", provando que fora dela não há salvaçáo, e cor-
tra Novaciano, mui rigoroso com os lapsos.

Arnóbio 11, iá antes de ser batizado, escreveu "Disputationes adver-
Bus gentes", mostrando a inconseqüência e imoralidade do paganismo.

Lactândo 12, é o Cícero cristão.
Comodtano é o ,primeiro poeta cristão, porém mais poeta que dogná-tico. \

1l-§ó possúmos fnrgEqentos das obras de S. Panteao. Mlgne, patr. grsoc. V,18tr1. ?tl. EluE. II. E. V, 11; Vf, 6. 18. I.4; F 
"ppel, 

Clement d,Alãxandrle,
§tromete. MitBe, Patr. g:raec. vru e rx. - s) Eus. E. -8. vr, 8, rv, 14, vr, 19. -4) Degsa obre só existe a tradução latina de RuÍino e um fragmeato do texto
Sreg_o adulteredo. 6) Dôlllnger, IIippol. und Kallistus,' Batisbona, 1863.8) Cf. De Rossi, Bolletino, 1881, pp. 1 seg. 7) Migne, Patr. graec. tomo
xYr., - 8) f,teppel, Tertulllea, Poris, 1864. g) trf,iÉne, patr. laL rrl.
10. -freppel, §alat C!ryrlen, Parls, 18?5; Petere, der hl. êJrprian., Batisb., !8?7.

- - 11) [ltne, Potr. let. V. 12» Pertence, eom maig twáo, Eo perlodo ,e-gutnte. Cf. Brüek, Klrcheutegeh.
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§ 21. Heresias judaicas

ilI. HERESIAS.

§ 21, Heresias iudaicas.

49

Por heresia entende-se aqui a escolha e adopção de certas
verdades católicas, misturadas com algumas doses de paganis-
mo ou judaísmo.

A) Simão o Mago é o pai de tôdas as heresias. 1 Não o é pelo
fato de haver querido comprar com dinheiro os dons do Es-
pírito Santo que via operar prodígios nos apóstolos, mas por
ter engendrado uma doutrina de emanações divinas, desde a
"Ennoia" (que dava o ser a outros espíritos) até às últimas ema-
nações encarceradas nos corpos. Na pessoa de Simão apareceu
o grande poder de Deus que opera a redenção dos homens,

ções de S. Pedro.

1) Iren. adv. ha€rg. Vff , g4. g) freD. f,26, BB. os nlcolaitas aproiúavam' dõ ce-rin rr. rilee,__ de chi , 
-laáíj- Sôü-eiaií óiechl und lhr Verh. Sc

Apontamentog - 4

,
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§ 22. Gnosticismo.

A) Origem. Há duas opiniões sôbre a origem do gnosticismo:
uns dizem que é um cristianismo exagerado e especulativo,
nascido do deseio de saber mais que a plebe; enquanto outros
preferem basear-lhe a origem na tendência de sincretismo, i. é,

reunião dos vários sistemas f ilosóf icos. O certo é que iâ no
tempo dos apóstolos t havia doutrinas gnósticas, embora
talvez ainda não sistem atizadas, e que o gnosticismo é uma
mistura de budismo, helenismo (sobretudo de Platão) e tam-
bém de cristianismo deturpado (Redenção).

B) Doutrina. E' comum a todos os sistemas gnósti,cos o seguinte:
a) Bitos é o Deus Supremo. Seu antagonista é a matéria eterna (úXrl)

que é o princípio do mal. Por conseqüência Nosso Senhor náo teve
cbrpo real- (por ser um mal) mas apaÍent-e.- Também nãg ressurgiu para
não reassumir o mal. Sacramentos 

- não há, porque seriam mau§ (ma-
terias).

b) 
-De 

Bitos emanam os "eons" 2 que formam o lrundo espiritual
e sê tornam tanto mais fracos quanto mais distam de Bitos, até que o
mais af astado e fraco caiu na matéria.

é o Jeová dos judeus) criou o mundo da matéria
go é 

- bom, mas imperfeito, segundo alguns, ao-tomam por in; migo de Bitos.

"eons" ) corn a *uteiixl 
vem 

- da ur ião das almas (de origem divina'

e) Cristo, espírito emanado, veio
corpos o modo de se livrarem dêle
zando o corpo e deixando-o fazer
trário, i. é, a "mortif icação".

f) Segundo a quantidade de luz
em três- classes: Pneumáticos (espi
quicos (animais, sáo os cristáos) ;

dição).
Sl 

'a 
salvação da humanidade so pode realizar-se pela gnose, ciência

reseryada aos espirituais.
h) A moral gnostica é conseqüência dêsses princípios doutrinais: uns

são dum ascet-ismo rigorosíssimo e exagerado, enquanto outros náo
conhecem f reios paru suas paixões (antinomismo).

C) Contronto: a) ao passo
veniente do abuso da liberdad
rente à matéria, inimiga de B
nada; êles : da materia etern
c) Falsificam ou rejeitam a Es

D) Propagador.es. Os diversos sistemas gnósticos tiveram_.por
f autôres ÊaíitiOes (sírio residente em Aleiandria, ano 130) e

seu f ilho Isidoro. Também Valentim de Alexandria com uns

discípulos (Heracleon e Marcos o Mago); _-e- ainda o imoral
Carp'ócrates e seu filho Epifânio. Os mais célebres são Taciano
e ÀrÍarcion. Aquêle proibiu os matrimônios, êste foi excomllnga-
do pelo próprio pai, que se tornou Bispo da cidade natal (Sí-
nope).
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§ 23. Montanistas 5l

E) Represálias. - Para condenar todos os erros gnósticos, a
Igreja reuniu contra êles numerosos concílios entre os anos
105 e 170.

1) Ep. ad. Tim, ad Ttt; 1 Joan, Apoc; Neander, Genetlsche Entwtckeluug, etc.
Berlim, 1818; Baur, dle chr. Gnosis, Tub. 1836; Harnack, Zur Quelleukrltlk
doa Gesch. dos Gnogt. Leipzig, 18?3. 2) Phllosoph. I, p. 6.

§ 23. Montanistas.

(higem. Entre os anos 150 e 157, achamos o montanismo
iâ conhecido no Ocidente. Deve ter começado no Oriente êsse
movimento que teve por teatro a Frígia.

Fundador. Montaro 1, neófito assírio, foi o malfadado fun-
dador dessa heresia. Com seus êxtases (que não se sabe se
eram impostura, loucura, ou que), apresentou-se como órgão
central do Espírito Santo a fim de levar a Igreja à perfeiçã,o.z
Duas mulheres, Priscila e Maximila, também 

-visionárias, 
apoia-

vam MontaÍlo. As excomunhões dos Bispos da Ásia Menor de
nada valeram.

Doutrina. Como o gnosticismo, foi êsse movimento resultado de uma
tendência intelectualista que degenerou em inspirações proféticas e co-
municações divinas. Não diferia sensivelmente da católica, porém tinha
por certo que Montano aperfeiçoava o cristianismo.

Moral. Eram ultrarigoristas: jejuns severos (por isso atacavam o
Papa); proibição de aplicar-se às ciências humanas e de contrair s€-
gundas núpcias. Vários desta seita eram quiliastas. Infelizmente entre os
montanistas veio a achar-se Tertuliano, que lhes sistematizou os erros.

_ 
Duração. Apesar da brilhante apologia de Milcíades e de S. Apoli-

nário, Bispo de Hierápolis, os montanistas na África continuaram até ao
século VIII, embora já tivessem perdido a sua importância no século IV.

1) Eus. rr. E. v, 14; Epiph. r{a€r.48,49. z» Tert. de Monog. e. 11.

§ 24. Seitas anti-trinitárias

O mistério da SS. Trindade é tão profundo que não é para
admlrar apareqessem erros sôbre êle. Os que negavam a Trin-
dade SS. 

- de Deus se chamavam unitáriós, mõnarquianos ou
anti-trinitários. Podem se agrupar os anti-trinitários- em duas
classes: a) Os que negam a divindade de Nosso Senhor e o
têm só como homem §uperior, ou que julgam houvesse Jesus
assumido a divindade no batismo ou na ressurreição (adopcianos).

A esta classe pertence Teódoto (negociante rico, bizantino excomun-
gado) S9m dois 

- 
discípulos eruditos, em Roma, como Natalis r (depois

convertido e confessor da fé) _Bispo dos ebionitas (seita anti-trinitáiia).
Também Paulo de Samósato, Bispo r ê Antioquia, espírito culto mas or-
gulhoso,. foi condenado em dois concílios antioquenos, e excomungado
ro terceiro sínodo, o que o Papa Dionísio ratifiCou (2M). Nem adirira
que caísse em heresia um Bispo que vivia com tanto luxo e com duas
4f
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áo entregou o govêrno de sua Igreja
protegido pela ráinha Zenobia, atg qqe
de Zenobía), obrigou Paulo de SamÓ-
Bispo.'

icam o Padre Et
éDeus,eoFilho
o Filho. Êstes se
Padre Eterno tam

mas a terminologia defeituosa.

1) Epiph. Haer. 54; Philos. VIf , 35; Tert. de praesc. haer., c. 53.

§ 25. Alogos.

asiática.

f) Epiph. Haer. 51. 2) Hefele, Tüb. Qschr. 1851, pp. 564 seg. g) Harnack,
R. Encycl. Í. prot. Theol. N.a edit. X, 183 seg.

§ 26, Novaciano§.

lado, descontente pela eleição do Papa Clemente. Como o lema
de ambos era "revolta e cisma", reuniram-se, apesar do anta-
gonismo doutrinário.

. congregou apóstatas e 'lapsos con-
ipriano, uma vez mancomunado com-contrário, 

negando aos lapsos tôda
à Igreja o "poder das chaves", e
da (a dos rebatizados por êle, que

se diziam Kátharoi, ou puros).
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Fim do cisma. Novaciano se lêz eleger Papa (foi, portanto, o primeiro
anti-papa), poÍ três infelizes Bispos italianos. Não logrou f azer-se reco-
nhecer pelas comunidades cristãs, que desprezavam sua encíclica e as
ameaças de suas pretensas excomunhões. Contudo, alguns adeptos coÍl-
seguiu, também prelados, de modo eüe , fugindo de Roma, espalharam
sua heresia. Durou esta até ao século VII.

§ 27. ManiqueísÍno.

A) Origem. O maniqueísmo é uma espécie de gnosticism,o,
que reuniu todos os erros anteriores e que teve conseqüências
até, ao século XII. E' produto das forjas de Manes, persa, que
morreu esfolado, porque não pôde curar um filho do rei
Bahram (277 ). t '

B) Idéia fundarnental. Apesar de ter buscado nas doutrinas
de Zoroastro e de Buda as fontes do maniqueísmo, quis Manes
dar-lhe uma côr de cristianismo. Por isto estabeleceu dois rei-
nos opostos: um da luz e paz eterna em que domina Deus (Or-
muzd), outro de trevas e guerra contínua sob o domínio de
Satã (Ahriman) ; Cristo é alma do sol. De lá, veio com seu
corpo aparente padecer sofrimentos igualmente aparentes, a fim
de libertar as almas. Os apóstolos e os cristãos náo têm a ver-
dadeira doutrina do Cristo. O Espírito Santo prometido por
Cristo desceu à terra na pessoa de- Manes, que devia reformar
tudo.

C) Moral . Era rigorosa e exagerada para os eleitos, co,mo in-
dulgente para os auditores, pois: a) os eleitos tinham: I ) o
signaculum oris, i. é, deviam abster-se de carne, peixe, etc.,
jejum rigoroso. 2) o signaculum sinus, guarda da castidade.
3) o signaculum manuum, abstenção do trabalho. b) Os audi-
tores podiam casar (mas não ter filhos), deviam trabalhar para
o sustento dos eleitos e, embora tudo isso f ôsse pecado, ser-
Ihes-ia remitido pela oração dos eleitos.

Duração. Apesar dos esforços de Bispos, Imperadores e Papas, a he-
resia se espalhou, se manteve por sua dos
adeptos, sobretudo dos superiores, por de
homens, pois uns (como os gnósticos) do
ensino, visto que os maniqueus tinham itos
do- qual a plebe não devia participar; e outros eram atraídos por sua
vida austera e, maior número, pela§ liberdades e torpezas permitidas aos
auditores.
1) Galland. BibI. patr. rrr, rv. Mansi, Aet. Conc. Tom, r, lug ss.

§ 28. Combate à heresia.

As heresias tiveram seu lado aproveitável (que de certo os
hereqlarcas !ãq previram), pois êstabeleceramf pelos escritos
dos Santos Padres, a doutrinã da Igreja sôbre os assuntos im-
pugnados, e, sobretudo, manifestaram a tradição católica, cor-
rente em tôda parte, como ensino apostólico e imutável. Para
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firmar o princípio da tradição 1 e unidade da Igleia em -ma-
téria de fé, múito concorreram S. Ireneu 2, S. Cipriano I e,

no seu bom tempo, o próprio Tertuliano. a Iá então se apon-
tava, como garantia da sã doutrina e conservação da fé, a su-
ôessão ininterrupta dos Bispos na lgreja e a assistência coÍl-
tínua do Espírito Santo.

Entre os 
-Bispos, conforme os três escritores mencionados,

tem o de Roma o primado no ensino, pois que é o centro de
unidade de tôdas às igrejas, e a quem todos os Bispos devem
submeter-se. E', pois, à união com a Sé de Roma que se deve a
conservação e tirmeza da fé nas demais igrejas, sendo essa
união o critério para se verificar a verdade ou falsidade de dou-
trinas. Ora, como as opiniões dos hereges eram individuais,
afastavam-se, evidentemente da doutrina de Roma, dos após-
tolos, de Cristo.

Nem valia alegarem em seu favor a Sagrada Escritura, por-
que a) rejeitavam a Tradição, que é mais antiga que os Evan-

§elhos; b) as S. Escrituras são propriedade da Igreja, autori-
dade única em explicá-las; c) dos livros santos os hereges só

admitiam o que lhes convinha.
Assim, âs heresias, combatidas desde os tempos apostólicos

por S. João e os Santos Padres, concorreram paÍa tnais clara ex-
posição dos dogmas, escolha de expressões mais apropriadas,
que se f oram f irmando e f icaram consagradas pelo uso, e até
para a reunião de verdades cristãs enfeixadas em símbolgt, dos
quais o mais antigo, como 

'escrito, é o Símbolo dos Apóstolos,
que data do século IV.
f ) Franzelin, de Dlvina traditione et seriptura, Rome, 1870. 2, fren. adv.
tr.aer. 3) Cypr. de unit. eccl. 4) De praeseripl haeret.

IV. O CULTO

§ 29.

A) Nones. Os nomes de que
designar o batismo, indicant
poÍ ex.: regeneratio, aqua
Christi, etc.

E A DISSPLINA.

Batismo. 
' 

'

os Santos Padres se serviam paÍa
seu valor e seus efeitos. I Eram
vitae. fons divinus, signaculum

B) Preparação. No princípio eram batizados os convertidos,
Iogo que 

- 
professavam sua fé em Cristo. 2 Porém, mais 

- 
tarde

os-neOiitoi tinham que se preparaÍ no catecumenato, recebendo
muita instrução e fazendo penitências. 3' C) Modo. Antes de receber o sacramento, o neófito era exor-
cizado. Depois, pela tríplice imersão na água em nome do Pa-
dre, do Filho e do Espírito Santo, era-lhe conferido o batismo.
E', porém, de notar qu. a tríplice imersão não se tinha pgr
neceis âria, pois os doêntes (báptlsmus clinicofum) 

- 
eram bati-

zados por iirfusão ou aspersáo. Na era apostólica iâ se usava

^t-
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o batismo de aspersão. De certo os apóstolos não ime-rgilam em

á,gua os três mii da primeira turma de convertidos. No batismo
oõ homens eraÍn as§istidos por diáconos, e as mulheres por
diaconisas. A água iâ era bênta de antemão. ' '

D) lxgar. Na lgreja primitiva náo havia lugar fixo paÍa a >

administráção do bãtismo; era conferido em qualquer parte. Os
batistérios ou fontes batismais são de origem mais recente.

E) Ministro. Em geral eram os Bispos que administravam
êste sacramento, mas também os Padres e diáconos o taziam, ê,

em caso de necessidade, qualquer pessoa.
F) Tempo. Era costume guardar os batismos solenes para a

festa da Epifania, Sábado Santo e vigília de Pentecostes.
G) Sujeito. També,m as crianças recebiam o batism o 1; e

Tertuliano já fala em padrinhos. Logo após costumavam rece-
ber também a confirmação (imposição das mãos e unção com
o santo crisma). u Mas, se o batismo náo era conferido pelo
Bispo, a confirmação se retard ava paÍa outra época.

H) Baptlsmus ctlnicotum. Muitos- esperavam e traqsfedam o batismo
até 

'ao 
te-ito da morte, a fim de viverem em ampla liberdade. Porém a

Igreja deu leis severas contra êsses abusos.
- I) Rebaptismug 6 haeretlconun. Contra o costu'me^ geral da Igreil

Agiipino, Bispo cartaginês, sustentou no concílio de Cartago a necessi-
dalde de' reb àtizar os que se convertiam de alguma heresia. O mesmo
afirmavam (independentés de Agripino, ou não), Firmiliano, Bispo de Ce-
saré.ia, e_outros da Ásia. S. Cipliano, seg.un$o sucessor de,Agripino, com
muitos Bispos, sustentou a mesma opinião em dois sínodos. 7 Bem
sabia êle não ter por si a Tradição, mas apoiava-se em razões: a) quem
não tem o Espírito Santo não o pode dar (a isto se responde: se é

batismo católico valesse). À carta qu
Papa, sôbre lste assunto, o Supremo Pontífice respondeu: "Nihil inno-
vetur, nisi quod traditum est, ut manus illi imponatur in poen'itentia."
Todos sabiam t[üe a doutrina tradicional era a defendida por S. Es-
têvão. Com isso, porém, não queria o Papa defender de antemão a ya,-
lidade do batismo de qualquer herege, a não ser no caso de se haver
usado da matéria e forma corretas e ter a devida intenção. 8 Depois
de um terceiro sínodo de 87 Bispos, convocados por S. Cipriano, deu-se
entre êste e S. Estêváo a ruptura de relações (não completa, devido à
mediação de S. Dionísio Alexandrino). Mas em 257 morreu o Papa, e
no ano seguinte S. Cipriano reconciliou-se, de modo que os Bispo§ res-
tantes deixaram o rebatismo.

1) Probst, Sacramente und Sacramentallen, Tüb. 7872. 2) Act. 8, 97, 10, 47 i
16, 16. 33. - 3) Mayer, Gesch. d. Katechunenats, etc. I(empten, 1868. - 

'W'elsz,

dte altkirchl. Paedagogik im l(atechumenat, etc. X'rib. 1869. +) C5rpr. ED.
69 (0{), cltado por Brück, explica o costume Eieral de batizar crianças no
século III (além de S. freneu e OrÍgenes). Cf. Brück, §§ 33, notas. 5) Tert.
de Bapt. c. 7; Cypr. Eb. 70. 0) Teolôgicartente os têrmos rebatismo, re-
bstlzar, são lnadmissÍveis, mas aqui não se atende êos, efeitos, senão ünica-
mente ao ato exteraoo - 7, Cf. Eloensbrock Ztschrift f. Kâth. Theol. 1891.

8) ABesar de passagens ambÍguas nas cartas de' S. Elstêvão, 8s epÍst. 7g e
76 não delxa,m lugar a dúvida sôbre a exigêneia do Papa relativamente à
rnatérla € Íorma do batismo conferid,o por hereges.
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§ 30. Eucaristia.

A fé da lgreja primitiva 1 na S. Eucaristia mostra-se:
a) Pelos nomes que Ihe dava: Corpus Domini, Sancta Sancto-

rum, Sanctissimum, Mysteria, Communio, Viaticuffi, Vita, Obla-
tio, Hostia, etc.

b) Pelos ef eitos, f idem eucharistia pascit, accipientibus est
tutela, munimentum saturitatis, etc. 2

c) Pelos símbolos que se acham principalmente nas catacum-
bas, p. ex.: o maná, a conversão da água em vinho, o peixe
(peixes em um cestinho de vime, ou carregando páezinhos, ou
cálice com vinho). Mas tudo isso devia ficar oculto aos não
iniciados (lex arcani).

d) Pelo socrifício da missa, em que os pagãos diziam haver
assassínios de crianças. Alguns Santos Padres ( S. Justino e ou-
tros), f alam da S. Eucaristia com muita clareza, apesar da dis-
ciplina do arcano. Outros, porém, mais obscuramente. Também
a "Didaché" iâ se exprime claramente, embora não tanto como
S. Justino, pois fôra escrita iâ uns 100 anos antes.

No princípio distribuia-se a S. Comunhão sob as duas espé-
cies, mas também muitas vêzes sob a espécie de páo ünica-
mente, poÍ ex.: guardando a S. Eucaristia em casa, ou levan-
do-a a doentes. A missa era celebrada pelo Bispo, e os diáconos
levavam o SS. Sacramento às outras igrejas paÍa distribuir aos
f iéis e mostrar assim a união entre as igrejas.

f ) Migne, Patrol. gr. X, 627; Doellinger, die Lehre der Eucharistie in
den ersten 3 Jahrh. Mainz, 1826. 2) Ignat. ad Eph. c. 20; fren. adv. I{aer.
rv, 18, 5.

§ 31. Penitência.

A exemplo dos apóstolos 1, e seguindo os ensinos de

Jesus 
2, a Igreja procedia à eliminação dos membros indignos,

mas náo se recusava a usar do poder de perdoar pecados 3,

quer veniais, quer mortais, como os classif icara iâ então. a

Os mais graves eram a apostasia, o divórcio ou adultério, e o
assassínio. A conf issão, composta dos mesmos atos de hoje, era
secreta, e devia ser completa quanto aos mortais, ainda que
ocultos ou meramente de pensamento. 5 Confissões semi-pú-
blicas (perante o clero) ou públicas (perante os fiéis) só eram
impostas nas f altas públicas e graves. O mesmo valia quanto
às penitências públicas. 6 Podia algum confessor exortar o
penitente a dar satisfação pública por pecado oculto ?, mas
impô-las é o que não consta fôsse permitido. Parece, contudo,
que em algumas partes se cometeu tal abuso. H avia também
penitentes perpétuos 8, que só "in articulo mortis" eram re-
admitidos à comunhão dos fiéis. Os Papas S. Zeterino e S. Ca-
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Iisto diminuíram o rigor de tal disciplina, admitindo na assem-
bléia dos fiéis os réus que terminavam sua penitência. Os pe-
nitentes públicos do século III podiam ser flentes, audientes, ge-
nuf lectentes e consistentes. O tempo de penitência era Iongo,
mas podia ser diminuído pelo fervor do penitente ou pelos
merecimentos e rogos de um mártir ou confessor da fé (com tais
denominações eram designados os que sof riam tormentos mas
não morriam). Os clérigos, se cometiam crimes, eram depostos
de seus cargos, sem poderem ser readmitidos aos mesmos; e

embora, como parece, não lhes fôssem impostas penitências pú-
blicas, eram contudo mais severas as condições de volta ao
grêmio dos fiéis.

1) 2 Thess. 3, 6. 14; 1 Tim 1. 20; t Cor 6, 1 ser.; 2 Cor 2, I seg. Zl Iít
18. 15 seg. g) Klee, die Beichte, X'rancf. 1828. Probst, Sacramente, 244 §eg.

El Orig. Hom. 15 in Levit. n. 2 (Crimina mortalia et crimina communia).
5) fren. adv. Haer. f , 6, 3. 6) Palmieri, Tract. de poen. Rom. 1879 (p.
393)o - l) Orig. Hom. II in Ps. 37. S) Hermae Past. Mand. 4, 1;-Tert.
de Poenit. e. 7. Mas X'ranck (die Buszdisciplin der Kirche, pp. 834 seg.) duvida
da excomunhão perpétua.

§ 32. Disciplina eclesiástica.

Os fiéis conheciam os sete sacramentos e os recebiam com
grande respeito, mesmo sendo tão freqüente a S. Comunhão. Ha-
via, porém , a disciplina do arcano ou de segrêdo, para com os
não cristãos, motivo por guê, injustamente, eram antes acusados
de inimigos da luz.

O domingo cristão substituiu logo o sábado iudeu, como se
pode ler nos Atos 20, 7. S. Paulo reuniu os cristãos no primeiro
dia da semana para ouvirem a pregação e para a fração do pão;
na I Cor 16, 12, S. Paulo mandou os coríntios fazerem uma coleta
de dinheiro no primeiro dia da semana; no Apoc 1, 10 (em que
S. João usa a expressão "domingo", dia do Senhor"). S. Paulo
aos fiéis de Colossos (2, 16) chama a santificação do sábado
"sombra das coisas vindouras" e inclui a celebr açáo do sábado,
as festas de lua nova e mais usanças judaicas entre as que de-
viam desaparecer e ser substituídas.

As 'festás de Epífania, Páscoa e Pentecostes eram as princi-
pais, sendo a de Natal celebr úa no Ocidente primeiro, ao passo
que a da Epif ania é de origem oriental. Quanto à celebr ação
da festo da Pdsco'a, houve dificuldades enormes em fixar-lhe a
data, porque as igrejas da Ásia, a exemplo de S. João e de S.
Filipe, a celebravam Rum dia fixo do úês ( I e 16 de nisan)
enquanto as demais igrejas guardavam o dia da semana, a saber,
o domingo depois de 14 de nisan. Várias tentativas de unifor-
mizaçáo neste assunto fracassaram a princípio, porque a Ásia
Menor mantinha seu costume, contra as demais i§rejas. Por
isso é que o Papa Vítor mandou que aquêles Bispõs 'reunidos
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em Éfeso se submetessem, sob pena de excomunhão. A inter-
cessão de S. Ireneu, impediu o rigor do Papa e a separação dos
Bispos.

Por questões, que ainda surgirâffi, sôbre a conveniência ou
desvantagem de tazer coincidir a páscoa cristã com a judaica,
só em 3 14 é que o concílio Arelatense, e, sobretudo, o Niceno,
em 325, conseguiu dirimir tôdas as questões e estabelecer uni-
formidade na celebr açáo da Páscoa.

Iejuns. AIém das vigílias das festas principais e de certos dias
de importância pessoal, havia o jejum da quaresf,â, das IVas e

VIas feiras e, em Roma, também do sábado.
A vida dos cristãos era muito caridosa, muito devota, muito

perfeita. Muitos conservavam a virgindad6-. com admiração e
respeito dos pagãos, e viviam santamente mesmo no seio das
famílias. No século IV começou a vida anacoreta, cujo inicia-
dor foi S. Paulo (t 340) na Tebaida.
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-\ Segundo período.

DE CONSTANTINO MAGNO (t 337)
ATE'AO SBXTO CONCÍLIO

ECUMÊNICO (680).

A. Desenryolvimento exterior da Igreja.

. DIFUSÃO DO CRISTIANISMO.
+\

§ 33-PJoppSp.çS_-{g cristianisÍno na Ásla.

**4té 330 ficou o cristianismo propagado em quase toclo o
império romano. No norte, porém, não medrou, tornando-se em
geral mais florescente na bacia do Mediterrâneo: a costa da
Espanha, o sul da França, a Germânia inferior, o sul do Da-
núbio (ao norte ainda eram pagãos), a Itália (sobretudo a me-
ridional) e a Macedônia. Também possuíam igrejas prósperas
Bizâncio, Tessalonica, Filipes, Corintô e outras cidades. A 

- 
sede

do cristianismo na Ásia Menor era Éfes1», na @adúcia era
Cesaréia. A 'G.el'âelta e a ,Bítí*tia possu%*m*suas cri§tandades, e
dra 

-õéGbre a igrela de 4qtiqquiá (S íria) , .

Na Pérsia t, -depois ffio de Seleuco, sátrapa de
Alexandre, vei a imperar a dinastia dos Sassanidas, inimiga
dos romanos, mas por isso afeiço ada aos cristãos, perseguidos
por aquêles. y' Viviam os cristãos tranqüilamente, iâ contavam
vários bispados, tendo por metrópole Seleucia-Ctesifon (duas
cidades construídas às margens do Tigre, sôbre as ruínas de
Babilônia. Hoje só existe Bagdad em seu lugar). Quando, po-
rém§Constantino publicou o eãito de Milão (31Í i, Sapor II; àr.
então reinava, mudou de política e começou, açulado por ju-
deus e magos 2, a mover cruel perseguição contra os cristãos.
Fizeram peiar sôbre êles. tributo-s onérosos; mas encontraram-
nos firmes e fiéis. Decretaram a pena de , morte: poucos aposta-
taram; muitas foram as vítimas, e os restantes permaneceram
fiéis. Nova lei veio punir com a pena capital os que renegassem
o culto de Ormuzd. Vigorou um ano. Morto Sapor, fgi revãgada.

Os três sucessores de Sapor II não eram nmitq melhores. Mas
Iezdedcherd (lsdegerde), sôbie quem S. Marutas s exercia boa in-
fluência, -eÍa favorável aos cristãos-. O Bispo de Abdas, porém, cometeu
?- impJudência de destruir e negar-se a reconstruir o témplo dé Ormuzd
(fogo) .1 _ Isto deu causa a nova perseguição que récrudesceu Job
Bahram V e só terminou com a vitória ãe Teod6sio II. Fetizmente o' Bisp-o êcácio g, ajudou com tesouros do templo a resgatar ?.000 per-
sas. 6 Depois do Concílio de Éfeso, devendo os nestoríanos abandónar
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o império romano, entraram na Pérsia, e rnais tarde também os [lâo-
metanos tizeram o mesmo, de modo gu€, hoje, os poucos cristãos que
por lá, vagueiam são nestorianos.

Na Armênia. O apóstolo é S. Gregório, o iluminador, da
família real. Tornou-se crístão, converteu o rei Tiridates III
e depois grande número de almas. Pediu ao Bispo de Cesaréia
que enviasse um pastor àquelas ovelhas: foi êle mesmo sagrado
Bispo da Armênia, onde trabalhou durante trinta anos, dei-

'xando convertidos quase todos os habitantes. Os cristãos da
Armênia resistiram sempre à introdução do arianismo e mono-
fisitismo da Pérsia, pelo qual mereceu a Armênia a honrosa al-
cunha de "Polônia Orient al" .

Infelifmente não aceita ram o Sínodo de Calcedônia, por não
terem sido convidados, e daí chegaram à heresia dos monof isi-
tas. Houve na Armênia quem inventasse um alf abeto espe-
cial 6 para a tradução da Bíblia e dos Santos Padres, contra
as heresias. Existem alguns f ragmentos. Da sorte da Arrnênia
partilhou a Ibéria ou Ceórgia (no Cáucaso). Núnia', es-
cÍava cristã, têz por lá vários milagres, de modo a converter
mtrita 

'gente, inclusive a rainha. Para obter um Bispo, pediu-o
a Constantinopla.

f ) J. Assemani, Bibl. Orient. 3 tom. Rom. 1719; Ruinart, Acta sine. mart.
Ratisb. 1859. 2) Sozôm. I{. E. II, I seg. 3) Pius Zingerle, Echte Acten
der hl. Martyrer des Mongenlandes, Inspr. 1836. 4) Theodor. I{. E!. V, 39.
5) Soer. VII, 2L; conforme Sozômeno, foram 16.000 os mártires persa"s cuJos
nomes são conhecidos. 0) O inventor foi S. Mesrop (t 44L) Z) SozÔmeno
ff , 7 ; Rufiu., Elist. eccl. I (X) 10.

§ 34. Igreias cristãs da África.

Na Afr cem bispados, cuias principais
sés eram tago e a da Mauri tània. A Abis-
sínia 1 cr Eã viagem de instruç áo, che-
gou Meró obrinhos Frumêncio e Edésio, à

õosta da Etiópia, onde foram todos mortos, exceto os dois
mocinhos. Levados para a côrte, conservaram-se muito corretos
e firmes na sua fé; de que taziam propaganda aberta, saben-
do-o o rei. Por morte dêste, a raintta entregou a "Frumêncio a

regência e o cargo de preceptor de seu 
- !il-ho, Qlr., subindo ao

trõno, deu liberdáde aoi dois moços. Edésio ordenou-se sacer-
dote em Tiro 2; Frumêncio foi a Alexandria pedir a S. Ata-
násio um Bispo paÍa a Abissínia. O escolhido e sagrado Ioi o

próprio Frumêncio, que converteu e batizou muitos, inclusive o

rei, seu pupilo. A ciistandade se desenvolveu bem até ao rei-
nado de' Aizanas, em que começaram as dificuldades ptâÍa- o§

sucessores de Frumêncio.
Infelizmente mais tarde a Abissínia foi arrast ada ao monofi-

sitismo, como Alexandria e outras igreias africanas.

1)LeQuien,orlensChrist'rr,642seg.2lRufin.r,(x)9'-:3)athen'
Apol. D. 81.
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§ 35. O paganismo sob Constantino Magno e seus filhos 6l

il.AIqREJAEOE§TADq.

§ 35. O paganismo sob o reinado de Constantino Magno ,,{.,'''
e seus filhos. - 

1i,,

Depois Licínio
no Orient mas Li-
cínio torn a vitó-
ria de Constantino sôbre Licínio em 323, tornou-se aquêle o

único imperador. Convidou logo, sem exercer pressãg 3, to-
dos a se fazerem cristãos, e do culto pagão só proibiu o que

era imoral. 3 Infelizmente o imperador cometeu também seus

erros. Por uma suposta conspiração matou seu filho Crispo, em
vista das falsas acusações de sua mulher Fausta.

Avisado por S. Helena da calúnia de Fausta, matou-a num
banho quente. + Tal procedimento, unido ao espírito ainda
pagão de Roma, produziu a frieza do povo romano Para com o
imperador, pelo que êste, descontente, e movido por rnotivos
políticos e militares (ameaças de invasões), mu$ot1-se para Bi-
Zâncio, mudando-lhe 'o nome'-pâií o dê"*Constantinopla. Quis
aí edificar urna-nÕvà êidáde, tôda ôri§tã. Escolheu para isto a
fronteira oriental, que era um baularte natural para o Ocidente.
Mas Iá viveu poucos anos, vindo a morrer em 337, na expedi-
ção contra os persas.

Reinara trinta anos. Dizem que sua conversão não foi sin-
cera, por ter retardado tanto o batismo, que recebeu das mãos
de S. Eusébio.5 Isso, porém, parece, não se deve atribuir
à falta de fé, mas antes ao desejo de assegurar a sua salvação,
limpando-se completamente pelo batismo, à hora da morte, como
não poucos taziam naquele tempo (baptismus clinicorum). Não
se deve esquecer que Constantino dotou e privilegiou muito a
Igreja. Mas nem sempre a'"apoiou na lut4 com q Qfi4r-rism-o--u,
ghggendg a "ex_11?f S. Atanásio.-

Sucederam a Constantino seus filhos Constantino II (no Oci-
dentef Constante (na Itália) e Constâncio (no'Oriente) (337-
361 ).

Morreram os dois primeiros, e Constâncio governou sôzinho.
Muito religioso, mais do que o pai, proibiu os augúrios e tentou,
sem o conseguir, acabar com os sacrifícios pagãos e fechar-
lhes os templos. Porém, ariano como era, têz muito mal à
Igreja. De todos os primos só poupou a vida a Galo e Juliano.
Como Galo morreu, Juliano foi o sucessor de Constâncio.

1) Lictáio Derseguiu a lgreja, martirizando muitos fiéis. Quebrou os tratados
que tiuha com Colstautiao. Avisatlo e ameaçaalo, não se emendou. Cf. Elus.
Vitc Const. I, 50 se8í. e II, 1 seg.; Grisar em Zeitschr, Í. Kethol. Theol. 1882,
Dp. 554 seg. - 2) Eus. l. c. II, 56. - 3) Eus. l. c. III, 56. - 4) Htt quem
duvlde dê veracidade dêsse fato; cf. III, 1, 61. - 6) Eus, V. IV, c. 61 e 62.

- 6) Eus. l. c.
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§ 36. Reação pa de Juliano (361-362)

Juliano 1, sobrinho de Magno, foi . educado primeiro
em Constantinopla, onde o professor Ekébolis lhe inspirou o gôsto' pela
literatura clássica (pagã). 2 Depois estêve em Nicomedia sob a di-
reção de Bispos arianos e mais tarde em Atenas. Foi escolhido por
Constâncio para general nas Gálias (355), pôsto de grande confiança;
porem Constâncio o escolheu julgando-o sincero, €trguanto, na ver-
dade, tão fingida era a sua religião, como as boas relações com o im-
perador. 3 Mostrou-se valente e sábio guerreiro, o que lhe facilitou
granjear as boas graças dos soldados. Assim é que, cinco anos mais

tâncio) eram os assassinos de seu pai e irmão. c) A educação ariana
e depois paga (em Atenas) e o seu- entusiasmo peta literaturâ clássica,
so lhe podiam infundir desprêzo pelo cristianismo. d) A par de sua cla-
Íeza de idéias e de certas qualidade, possuía refinada hipocrisia. Seu
plano era:

', A) Desacreditar o cristianismoo - a) Pretendia não derra-
mar sangue cristão, porque sabia "sanguis martyrbÍn semen est
christianorum." Preferiu reduzir os cristãos a cidadãos de se-
gunda categoria, aos quais era vedado ocupar cargos públi-
cos 6 e receber educação clássica 6 (basta-lhes, -dizia, 

S.
Mateus e S. Lucas). b) Mandou escrever, e êle mesmo escre-
veu, livros contra o cristianismo. O livro contra os galileus, por
e:qemplo, era muito erudito, mas cheio de fel. Bem sabia êle
que a arma do escárneo, se bem manejada, impressiona fàcil-
mente. c) A fim de se exterminarem com disputas, chamou no-
vamente os Bispos exilados. Isso, porém, não surtiu efeito. ?

d) Retirou o lábaro do exército 8 e os privilégios aos sacer-
dotes e mandou reedifi caÍ o templo de Jerusalém. A tal notícia
surgiram judeus de todos os cantos para ir à sua capital. S. Ci-
rilo, Bispo de Jerusalém, acalmou os cristãos receosos, dizendo
que nada conseguiria o imperador contra as palavras de Deus.
Quando, de fato, a multidão de obreiros começou a reconstru-
Ção, os ventos dispersaram os materiais. Logo depois, num ter-
remoto, os operários foram afogados pelas chamas e fumaça
que subiam dos fundamentos. Juliano dizia que nem Jeová era
capaz de reconstruir seu templo. e Êsse fato é atestado por
historiadores pagãos, judeus e arianos. 

:

\, B) Levantar o paganistno. Para êsse fim:
a) eliminou das fábulas dos deuses o que podia desag radar

e, interpretando-as alegôricamente, procur ara torná-las aceitá-
veis 101 b) imitou o cristianismo em alguns pontos 11, p. €x., no
canto-chão, nas roupas brilhantes para o culto, nos sermões,
no dogma e na moral; c) introduziu a hierarquia (sendo êle o
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§ 37, Os Bucessores ' de Juliano. O paganismo vai morrendo 63

Pontifex Maximus), educou o clero (exigindo que não fôssem
de costumes torpes, nem freqüentassem teatros, etc.); tomou
do cristianismo também a excomunhão. Êle mesmo vivia rnuito
austeramente, oferecia muitas vítimas, e mandou pôr estátuas
de deuses em tôda parte. d) Fundou até casas de beneficência.

Apesar de tudo, o cristianismo continuava a progredir. Se
não tivesse morrido iá aos trinta e dois anos de ida'de, certa-
mente Juliano teria empregado o único meio que ainda lhe fi-
cav na guerra contra
os o céu um punha-
do io dizia de Julia-
no:

1) Rendel, 879. 2) Socr.

- 3) Sozô l. c., Ammian.
õ) Socr. II IV, 96, a{lud If,
T. 96. ?) socr. ur, 5;
a) Eb. 26; , 1. - 10) Nean
und sein Zeitalter, pp. 103 seg. - 11) Greg. Naz., Or&t. IV, c. 114. - tZ) Athan.
apud guz,, V, 16. Do Íato reinou eó n meses.

§ 37. Os Euceso(res de Juliano Apóstata. O paganignro
vai morrendo.

Teodósio Magno foi o sucessor de Graciano e Valentiniano II.

Entre outras determinações em favor do cristianismo, proibiu
as execuções capitais nos domingos; publicou uma lei que €s-
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tendia a tôdas as igrejas o direito de asilo; outra, qqe libertava
os meninos pobres lenOidos como escravos; outras I.r! proibi-
tivas de torpezas e casamentos entre parentes, etc. P ara ver
com que rigor procediam nesse último ponto, basta dizer.qqe
castigávam Tortemente os casamentos enqe pr_imos, no que hoje
a Igieja dispensa. O temperamento de Teodósio se mostra em

dois fátos: á) Em certa oôasião, estando paÍa massacraÍ grande
parte do povo, perdoou logo que os Bispos e monges. vieram
interceder. b ) Estando prêso por justos motivos um cocheiro, o

povo de Te
parte nas p
governador.
para uma f .

introduziu no circo umas coor
geral, desumana. Querendo depois entrar na catedral de Mi-
t-áo, S. Ambrósio o impediu e lhe impôs oito meses de penitên-
cia. Submeteu-se Teodósio fielmente e, passado o pÍazo, quis
entrar na igreja, ao que novamente obstou S. Ambrósio, a náo
ser que prometesse promlllgar uma lei com esta cláusula: "Não
haveiá iondenação à morte, sem um prazo anterior de trinta
dias." Novamente sujeitou-se o grande imperador Teodósio ao

santo Bispo de Milão. Por tudo isso foi abençoado_por D.ql em

sua famíüa e na vitória sôbre inimigos externos. Depois dêle o
império dividiu-se paÍa semprefi

Sucederam-lhe os filhos: Honório, no Ocidente, e Arcádio, no Orien-
rca
ulo
eo-
re-
o

ên-
cia de Teodosio. Com o enf raque de-
caindoemorrendoopaganismo.
1) Socr. Iff , 24 e 26. 2) Ammian. XXX, 9, _Dq "p-agus", __g-Ee habitavam,
túes vem o nome pagãos. 2) Sozôm. VII, 20; Cod. Thoed. XVf, 1, 2. 7. 10.

11. L2.

§ 38. Polêmica pagá.

Apesar da conversão de Constantino, continuaram os ataques

contia a lgreja, não tanto da parte dos sacerdotes pagãos 1,

mas sobretúOo dos f ilósofos neoplatônicos.

A) Nos ataques diretos, pretendiam mostrar a nulidade do

crisíianismo. Dêntre os escriios com êsse f ito o pior f oi o de

Juliano Apóst ata. Constava de três livros escritos "Contra os

ôalileus".'Começava por ridicul arizar o Antigo Testamento, por

dar idéias antropomórf icas de Deus, f azendo-o colérico, vinga-
tivo, etc. O parãíso e a queda do homem apaÍecem como um

mito. O Deuô dos judeus ê f raco; f oi até vencido pelos deuses
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romanos. Quanto à moral, afirma só haver diversidade no pri-
meiro e terceiro mandamentos. 2 Os judeus, abraçando o
cristianismo, não são conseqüentes, pois náo observam o sá-
bado e mais prescrições judaicas, e adoram um crucificado s,

a quem antes não reconheciam por Deus.
Segundo Juliano, o culto de Jesus Cristo foi introduzido por

S. Ioáo, que substituiu o culto de adoração dado a S. Pedró e
S. Paulo. A doutrina de Cristo é falsa e anti-social, iâ que eÍt-
sinou: "Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, e segue-
me." E' idolatria o culto mariano 4, bem como o da cÍuz e
dos mártires. A vida dos cristãos é cheia de crimes (e repete
tôda a escala de calúnias contra os cristãos). A .religião ciistã
é, enfim, mesquinha, incapaz de sof rer uma compa iaçã,o com
as glórias antigas do paganismo. Muitos Padres tiúeram o tra-
balho de refutar êsses escritos, que não obstante tizeram muito
mal, pela sua erudição.

B) Nos ataques indiretos procuravam dar nova forma e vigor
10 pagryismo, torttando-o semelhante à religião revelada por
Cristo. Procuravam imitá-la à medida do põssível. O cristia-
nismo é religião revela da? Pois !.*, digamos que o paganis-
mo também o foí5.Íto Egito! Êles têm seus-livros-satros?
Mas também temos nós nossos oráculos e sábios, todos inspi-
11dos pelos deuses. Nem nos faltam os apóstolos (sábios e ti-
Iósofos). Para os cristãos só existe um Deus? Para nós tam-
b.é*:_ Júpiter é o pai supremo, os mais deuses são de catego-
ria táo inferior que quase des ,parecem. Moditicam assim tõda
a sua doutri nã, Iimpando-a dos mitos, dando-lhes explicações
alegóricas, ensinando algo semelhante à criação, à prôvidência
de Deus, etc. O gue, porém, mais alterações sofreu fói a moral.
Ensinavam que o homem é um peregrino neste mundo, gue o
pecado ofende à divindade, e tem por conseqüência a morte;
que o homem se deve aperfeiçoar procurando imitar a Deus,
que a felicidade está na prática das virtudes, que a oração é
necess âria, mas saindo ela dum coração impuro náo tem valor.
Se ainda se acrescentar guêr nos últimos tempos, ,os escritores
evitaram ofender a pessoa de Jesus Cristo, é fácil compreen-
der. quanto êsses planos de combate indireto deviam enganar
os incautos.

Muito embora, nada conseguiram contra o cristianismo. Pou-
99 a pouco foram desaparecendo essas doutrinas, que só em
Alexandria e Atenas é que perduraram ainda algum fempo. Em
Alexandria, ensin ava Hipáti a o,' a célebre filóúf a pagã, que
teve um fim trágico nas mãos dos cristãos, por ela ãdiar o
Bispo Cirilo. (O Bispo, entretanto, reprovou Íal vindita.) Em
Atenas, era mestre o célebre Proclus, inimigo do cristianismo.
Mas Justiniano I fechou a última escola neo--platônica em Ate-
nas (529), e seus adeptos se refugi aÍam na Pérsia. ? Se-
Apontamentos - 5

I
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66 I época: A lgreja entre os povo§ grego-romanog

gundo S. Agostinho, o neoplatonismo foi para muitos uma es-
õola de cristianismo, a outros só serviu para os tornar sincre-
tistas. 8

1) Chrys. De Sancto Babyla. Op. rI, 539,_ _548 ed. Montfauc. Z)_ Migne,_-Patr.
giaec. LXXVI , 734. gi lf,igne, l. e. 792 

=_ 
4) I{igqe, Patr. Graec. LXXVf'

§Ot. 
-- 6) iâúblico, De inystõr. 

'Aegypt. V, 26r_= 6) Socr. H. E. VII, 14, 16;
Úolf, Hypathia, Viena, 18?9. !I Kellner, He_t_t_qntsmue, pp. 47L et seg-
S) Augu§t-. De vera rellgione, c. 7; Clvit. Dei, Vf[f ' 1 8e8.

§ 39. Apologia cristã.

Entre os def ensores do cristianismo, tro século IV e comêço

do seguinte, notam-se:
A) Lactâncio, que publicou o tratado das "lnstitutiones divi-

nae';. Com sublime estilo, calma e clareza, refuta a filosofia
pagá. Mostra a divindade de Cristo , a elevlção da doutrina
ôri§ta e sublimidade de sua moral. No livro "De mortibus per-
secutorum" descreve a morte desastrosa dos perseguidores do
cristianismo. 1

B) Eusébio, Bispo de Cesaréia', publicou dois livros. No
primeiro, "Praeparátio evangelica", rebate os sistemas religio-
ios dos pagão§. No segundo, "Demonstratio evangelica", taz
sobressaii aó judaísmo a santa lei de Cristo,*C) 

S. Atanásio Magno t flà "Oratio contra gentes", mostra
que o paganismo é o ãf astamento de Deus. e 

. 
que a única via

de salvãção é voltar para Deus. No livro "De incarnatione Ver-
bi" trata da necessicÍade da encarn açáo do Verbo.

D) S. Gregório NaziaÍEeno e S. Cirilo de Alexandria escreve-
ram contra Juliano Apóst ata.

E) S. Agostinho escreveu a apologia mais comple.ta. O.. tra-
tarJo "De c-ivitate Dei" é, uma enciclopédia de verdades religio-
sas e filosóficas. Nos cinco primeiros livros S. Agogtinho prova
que o culto idól afta nunca contrib-uiu para a felicidade terrena,
,irm pelo contrário é uma causa 

- 
de pêrversão e ruína. Nomea-

damente atribui à idolatria a decadência do império, pois a
eus verdadeiro que quis recom-
romanos. Nos cinco livros se-

rnidade a idolatria não serve.
ismo, S. Agostinho passa a oPôr
mundo, nascidas de um duPlo

amor (por Deus ou pelo
sempre misturadas as dua
A primeira é _figurada Por
temente fala S. Agostinho
fim trata do inferno e termin
mundo.

F) Teodoreto escreveu doze livros com o fim de ,proclamar a exce-

lência do cristianismo.
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C) Orósio 3, sacerdote espanhol, escreveu, a conselho de S. Agrol
tinho, um trabalho com o fim de mostrar que a decadência do império
romano não pode ser imputada aos cristãos.

a) Acusavam os cristáos de terem removido os deuses romanos e assim
terem dado cabo da nacionalidade romana. Ora, isso é falso, porque
nos últimos tempos os romanos não iam atrás dos deuses nacionais, mas
sim dos deuses gregos, assírigs, egípcios, persas, etc.

b) Os cristãos não serviam no exército, poÍ isso- é que enfraqueceu
e esfriou o ardor patriótico. Qual? O ardor patriotico arrefeceu foi
quando os imperadorês proibiram servir n filhos de famílias
riobres, poÍ vêr nêles um perigo paÍa as pessoas. Por isso
é que so havia gente medíocre, inferior,

c) Os cristãos não tomavam parte na E' verdade, mas,
em compensação, por milhares contavam as famílias excelentes dos crir
tãos. E- não se deve esquecer a escassez de casamentos iá anterior-
mente e ainda menor número de nascimentos, o que não §e dava entre
cristãos.

As verdadeiras causas da queda do império, conforme escreve Orosio'na "História adversus paganos", são estas:
a) a crise agrícola, devida aos latifúndios;
b) os vícios da vida social;
c) as invasões contínuas e violentas de gente ainda nova, vigorosa e

de costumes bastante puros.

1) Belser, em TUb. Qschr. 1892, pp. 246 sê8., trata da autentlcidade dêsse livro.
Z) Êste não é o Eiusébio de Nicomedia, iuimigo de S. Ata,náslo, maa spenas

pareute dgquele o - 3) Migne, Patr. lat., T. XXXI.

§ 40. Intluência da lgreja sôbre o Eetado.

\4 influência da Igreja sôbre o Estado sentiu-se çspecial-
mente na legislação civil: cristianização das leis. 1

r,ra) abrandou as leis penais, abolindo o ferrete e a crucifixão
(em honra de Nosso Senhor). ?

b) melhorou a condição de certas classes, p. eX., a dos eÍl-
carcerados, a dos soldados (dando-lhes capelães), t

xc) aboliu certos abusos: teatros imorais, jogos de gladia-
dores a, trabalhos servis aos domingos (até o comércio e os
tribunais deviam guardar o dia do Senhor).

* d) diminuiu os exagerados poderes dos pais e maridos sôbre
os f ilhos e esposas, indicando-lhes os justos limites.
+r) ajudou aos escravos, favorecendo as alforrias, não permi-
tindo aos judeus terem escravos cristãos, acolhendo os libertos,
etc. 5

"-t0 alcançou, mesmo com algumas dificuldades da parte do
E'stado, várias leis sôbre o matrimônio, e. BÍ., punindo os aten-
tados contra o pudor, reduzindo as causas de divórcio, proi-
bindo casamentos entre parentes, etc.
f) Thomassin, Vetus et üIova disciplina, T. 6. 7. 2) S,ozôm. f, 8; eod. Thood.
IJ(, 40, 2. 3) Sozôm. l. c. 4» RifÍel, I§rche und Staat, pp. 91 of sog:. €
5) Rstzlnger, Geechichte der Iürchlichen ArmenpÍlege, Frib. 1884; Lsct. Inst.
V, 15; âlllard, Leg eeclaves chrétlens, Paris, 1876.

'r

,
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§ 41. Influência do Estado sôbre a lgreja.

A inf luência do Estado sôbre a Igreja foi de modo indébito
e nem sempre benéfica. 1

--l I) Nos concíliog. Os sínodos e concílios só podem ser convo-
Càdos pelos Papas. illas, n4 realidade, nos primeiros tempos
eram os imperadores .§tu.g convocavam os co:ncflio§, embora, às
vêzes, a peãido dos Bispos. Contudo os sínodos tinham valor,
porque os Papas os aprovavam, assistindo a êles pessoalmente
ou por seus delegados. E' digno de nota o seguinte: os impe-
radores nunca tiveram voto, mas cuidavam sômente da ordem
externa e, Iogo após a aprovação pontif ícia, intro duziam na Ie-
gislação estadual os cânones do concílio. : '', 

;

II) Na noÍneação dos Bispos, Segundo a praxe então vigente,
competia ao povo a escolha do seu Bispo. Mas os ipperadores
§-e ingeriram tanto nessas eleições, gue , de f ato, quem os esco-
Ihia iá .não era o 

.- 
povo, mas o soberan,c. P ar a ressalvar as

aparências de eleição, o povo era consultado, mas sempre se
calava e aceitava o iá, designado. Isto ac«rntecia principalmente
no Oriente, onde, por êsse motivo, entr aram no govêrno da
Igreja prelados menos bons e subservientes aos imperadores.

IIi) §A doutfiÍlA. Os crimes contra Deus e seu culto eram con-
siderados crimes contra todos os sêres, e, por conseqüência, do
f ôro do Estado, emb ora competisse à Igreja. Em geral os Bis-
pos deixavam aos imperadores o cuidado e poder de punir os
hereges, etc. Mesmo S. Agostinho, que no princípio discordava,
depois também o admitiu, ao menos quanto a certos hereges
que punham em perigo a Igreja e o Estado. Pouco a pouco tudo
isso degenerou em cadeias par a a Igreja. Vários imperadores
dilataram a esfera de suas atribuições, chegando alguns a pro-
mul gaÍ 

_ 
Ieis sôbre pgnio:. doutrinários, dogmáti_cos e morais,

paÍa não falar na disciplina eclesiástica, iá então considerada
direito imperial (embora usurpado).

As causas de tudo isso f orarn: a) o despotismo dos impera-
dores, pois, desde a mudança de Constantino paÍa Bizàncio, o
senado nenhum valor tinha; b) a fraqueza e servilismo de tan-
tos Bispos, acostumados ao ar da côrte; c) o apêlo que faziam
aos imperadores os Bispos catóiicos e acatólicos para os terern
de seu lado e receberem auxílio; d) a inf ância e novidade da
Igreja.

Deve-se ter em vista, porém, qlle I .' a situação iá' não era
táo nociva à Igreja como no tempo das perseguições ; 2.o que
a Igreja era uma sociedade nova, cujos lirnites nas relações com
o Estado estavam marcados só teôricamente; 3.o que os des-
mandos eram reconhecidos como reprováveis e apenas tolera-
dos pela lgreja, QUe , não os podendo eliminar de pronto, sof ria
e aguard ava melhor oportunidade.

1) Cf. Riffel, op. cit., para todo êste sssunio.
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§ 42. Direitos e privilégios da lgreia.

A) -:P"gs§-esq0es. Jâ Constantino restituira à Igreja os bens
confiscados, mas, não julgando ser bastante, concedeu-lhe a fa-
culdade de receber legados 1, aumentou-lhe a fortuna, so-
bretudo no Oriente, cedú à Igreja vários bens de mártires e de

pagãos sem herdeiros, 'a ponto de cada Bispo precisar de um

àcô"nomo para a administràção dos bens rioráit. 'f*
s. Os bens l eclesiásticos am declarados isen-

Jq iJVlas iá no mesmo reinado de Con§tantino se

m Tei, submetendo-os aos impostos ordinários, li-
vres embora dos extraorCinários. 3 O clero ficou imune do
imposto pessoal. Contudo, a fim de impedir grandes_ per{ut- pa!?
o Estadó, os ricos náo podiam ser ordenados. a No século V,
como só se isentavam de tributo os bens eclesiásticos do Pa-
dre, e não os pessoais, também os abastados podiam ser sa-
cerdotes.

C) Po{ereg.*Os Bispos obtive Íam muitas p:rery.gga$"y"ag-*çgn
consultores do imperador nas questões de importância, ocupa-
vam posição honrõsa, tinham piecedência, certa trlp=.q5íg__9" *g^{:**
perinfendência até no fôro civil; só podiam ser júlgâdõ§ põf ou-
tros Bispos, etc. 5 Com o decorrer do tempo deram-se as
alterações.

D»Direito de asilo. Como anteriormente os templos pagãos
serviam 

' 
de* ieIü§io aos criminosós perseguidos pela justiça,

assim depois os templos. cristãos e até suas imediações goza-
vam do direito de asilo*-*A.. lei de Arcádio contra êsse costume
nã,o vigorou, e Eutrópio, que a inspirara, precisou tazer uso
do mesmo direito, refugiando-se numa igreja. Mais tarde os
grandes criminosos não tinham permissão de se asilarem nas
igrejas.
1) Cod. Theod. XVf , 2. 4, Z'l Riffel, Kirche und Staat, pá9. 134. 3) Op.
cit., pág. 158. 4) Cod. Theod. XVf , 2. 3. 5) Riffel, op. cit., pp. 180 sg.

B. Situação interior da Igreja.
I. CONSTITUIçÃO DA IGREJA.

§ 43. Encargos e formação dos clérigos.

Nos primeiros tempos só havia os títulos de presbíteros e

diáconos, pois "presbítero" signif i cava não só o simples sacer-
dote, como hoje, mas também o Bispo, designando, porém,
dignidade e poderes diversos. 1 Na metade do II século apa-
recem os subdiáconos, como auxiliares dos diáconos, Quê, por
sua vez, eram ajudantes dos Bispos. Aos poucos foram instituí-
das as ordens menores, uma por uma, conforme as necessida-
des e conveniências.2 As diaconisas são antigas na Igreja,
pois S, Paulo iá as menciona, porém jamais receberarn ordem

http://www.obrascatolicas.com



70 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

alguma. Nesse período (séc. IV e V) vão elas desaparecendo
paulatinamente. Como os Bispos tivessem muitas ocupações, foi
necessário introduzir novos funcionários na lgreja.

A função principal, sobretudo no Oriente, é a dos ecônomos,
que administravam os bens eclesiásticos. No tribunal havia de-
fensotes encarregados de advogar as causas; notários, paÍa a
escritu ração de atas; e arquivistas ou guardas dos documentos.

Os Bispos tinham nas côrtes seus ,.prfr.ntantes, os apocrisiários. s Os
os substitutos dos Bispos nos atos

entre os diáconos um havia que era
ono ou arcediago com encargo cor-
ie. Tinham na parte temporal mais
gos eram em geral sucessores dos
do Bispo, os cantores se ocupavam

com os salmos, _etc., os parabolanos com os enfermos, e os fossores com
as sepulturas. Os hermeneutas pregavam e explicavam as Escrituras. {

Formação do clero. No princípio eram os carismas dados
pelo Espírito Santo o critério paÍa a escolha do candidato ao
sacerdócio. Depois começaram os Bispos a f azer a seleção,
chamando e convidando para o altar gente instruída e de bons
costumes. Eram logo ordenados os escolhidos, porque pouco
preparo se exigia: o dogma estava pouco desenvolvido, não
havia na moral os complicados casos de consciência de agora;
bastava-lhes, pois, isso e ainda um pouco de liturgia. A instru-
ção era recebida em algumas escolas (Alexandria ou Antio-
quia), mas não eram escolas para sacerdotes, antes escolas lei-
gm de filosofia e teologia, freqüentadas também por pagãos.
Não obstante, os cristãos nelas instruídos, eram os preferidos
pelos Bispos para as ordens. Alguns Bispos e Doutôres da lgre-
ja começaram a reunir em tôrno de si alunos e candidatos ao
serviço divino. Assim, o primeiro seminário foi o palácio de
Hipona, onde S. Agostinho instruia os futuros sacerdotes, tudo
com muita simplicidade, aproveitando os mais instruídos para
lecionarem aos mais atrasados. Iá vigorava o costume de na
ordenação se determinar a igreja a que o ordenando ficaria
adscrito.

Eram excluídos do sacerdócio a) os que tinham sido here-
ges; b) os neófitos; c) os bígamos (entende-se isto sucessiva-
mente, e não simultâneamente) ; d) os escravos não libertos;
e) os criminosos; f ) os dançarinos; g) os comediantes; h) os
penitentes públicos.

Embora fi houvesse rendas eclesiásticas (leis de Constan-
tíno) e contribuições voluntárias dos fiéis, muitos dos clérigos
viviam da sua fortuna pessoal ou também do trabalho de suas
mãos, imitando S. Paulo.

1) Àct. c. 16; 1 Tim 5, 19; Tit 7, 6; Fit 1, 6. 2) O Papa S. Cornélio, Gtil
261, 1â se refere a cada uma das ID, Yet. et
nov. beel. dise. fff, c .10?, Apocris Selvagg'lo,
Antlq. Chrlst. inst. § I e 10. Cita ain êrlos, € d6
aog chantres o Dome de psaltes,
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§ 44, Celibato

Ainda que üo princípio náo houvesse leis especiais, o clero

superior ó.*pr. ^ ,libato. 1 Era con§eqüência 
_ 

dos

conselhos evangéli de S. Paulo, de S. João e

do próprio Cri§to. documentos que se referem

ao ôelibato são d Hipólito, mas iá' o supõem

denados não se casassem; e os

ns maiores, se abstives§em, êffi
que os bígamos, isto é, os 

- 
q.ue

o' se admiÍissem ao sacerdócio.

Tal praxe é incontestável, como provam os escritores e concí-

lios. â SO se permitia o casamento aos leitores e cantores.

Depois surgiram abusos e por isso vieram as leis canônicas.

B) Leis:- a) Os iá, sacerdotes não poderão - 
contrair matri-

mônio. b) Os' sacerdotes já casados deverão abster-se do uso

do matrimônio, conforme o cânon 33 do Conc. de Elvira. Quan-
do, porém, no concílio de Nicéia se pretendeu estender es§a lei

a ÍOàa a Ígreja, o Bispo Pafnúcio se 
-lhe 

opôs e^ os mais Padres

do concílid cdOeram. Ássim é que continua no Oriente em vigor
a permissão do uso do matrimônio aos iá casados antes de sua

ordenação.
O costume contrário foi aceito no conc. Trulano II, mas pouco

tempo durou. A Igreja do Ocidente seguiu desde logo o conc.

de illvíra e permaneóeu fiel ao costumê antigo, mais conforme
ao espírito de Cristo. - \
f ) Hefele, Beitraege, f, 122 seg. i Zacaria, _ Storia fglegrica del celibato sagr.o
ih,omá;-waÍ;-Úúó?ãáiustittcaztãíe-aetcelib.sagr9.(Foligpo,17q5)
àã-úõiroáání.' õ.-íz; õ-õiiinsei- g. úa K. pp. Í10 et seE. 3) ConcÍlios de
Neocesaréia, de Elvira (306) e de Nicéia (326).

§ 45. Bispos. Metropolitas. Pafiiarcas.

X A) Bispos. O conc. Niceno estabeleceu a seguinte
se e'scolhêr um novo Bispo: "O povo aclama o candi

sma província, ficando
la escolha.,l Pouco a
povo nessas eleições, devido a
vo não tem o critério necessá-

insistiu em que houvesse um'rf'árrfft:lit;r?, ffi[:.,tT!x3
ser que um prelado idoso necessitassê de coadjutor; p) um Bis-
po não passàsse de uma diocese paÍa outra; c) os Bispos visi-
-tassem 

Suas dioceses, administrassem os sacramentos da con-
firmação e da ordem, assistissem aos sínodos e residisselq na
cidadé episco pal.' No princípio não havia paróquias. O
Bispo era o pároco de tôda a d iocese, e os fiéis deviam assistir
às funções religiosas na cidade episcopal.
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Depois construiram igrejas fora das cidades (donde vem o
nome de 'lparíquia" ) e eram para la mandados simples sa-
cerdotes. Quem construia uma igreja ou a dotava t Sozava do
privilégl_o de apresentar um sacerdote recomendável §ara a réA
ger. 3 Daí procedem os direitos do padroado de que 

- tanto
se abusou em Portugal e no Brasil.

B ) Metropolitas. São Bispos que têm por subalterno ou su-
f 1lS1neos- outros Bispos, f ormando juntos uma província ecle-
siástica. Seus direitos eram confirmar os Bispos 

-eleitos 
cle sua

província, con\rocar sínodos provinciais, julgar em seggnda
instância as causas dos sufra§âneos.

província civil era também província eclesiástica : a capital
da província era a metrópole. a

C) Os patriarcas eram metropolitas ou Arcebispos de poderes
mais amplos.

Os exarca§ eram duma categoria entre Bispos e Patriarcas. O exarcato
podia ter várias metrópoles. Qual seja a diierença exata entre o exar-
cato..e o patriarcato nãg se percebe 

- 
exatamente. 

- 
Éfeso, Cesaréia e He-racléia eram exarcatos. 6

Eram sés patriarcais a de Roma, Alexandria e Antioquia; as duasúltimas só com o "Primatus honorís" e só pàra g Orieniá' enquanto
Roma .para todo o mundo e especialmente paia o Ocidente. Mais tarde
Jerusalém e Constantinopla quideram o títujo patriarcal. ;ôrusãiem não
alcançou essa honra no Concilio de Nicéia, conio pretendiá, mal Àim no
Calcedonense. Constantinopla julgou
dência dos imperadores. Uns Paáres
embora o Concílio Trulano II renov
não lhe aprovou o tal cânon. Não o
se julgam patriarcas. 6 No século V
triarca ecumênico, contra as reclama
mais subia de título o patriarca de
seus direitos e poderes.

Can. 18.o 5;11 e L2. tró-
n,_ 

- 
IIefele, trêsdistritos dee Íazia G,

§ 46, Primado.

Bem que no princípio não tivessem os Bispos de Roma tí-
tulo ou nome algum exclusivo, o qual mostrasse a superiori-
dade sôbre os demais antístites, foram qgmprg Jgc._on!_eSidg§ "ggqlg*
chefes da cristandade. Disso dão cabál têslem-úãlió ós escritos
dos Padres da Igrej àt, as atas dos concílios e até os escritos
dos imperadores. 2

A época em que mais se patenteou êste reconhecimento foi a
dos séculos IV e seguintes, pois as heresias e as dif iculdades
com o poder civil deram a todos ensejo de apelarem parã Róúa-
e 

*de lâ esperarem a solução paÍa tôdas as questões: era Celes-
tino I'" conãenando o nestorianis no; Leão Mâgnô, os erros mo-
nofisitas; Inocêncio I, o pelagianismo; de modo que iâ S. Agos-
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tinho dizia: "Per papae rescriptum, causa finita. . . utinam ali-
quanclo finiatur error" ! 3

. Quanto a assuntos disciplinares, sobretudo em pontos de im-
portâqcia, era tão f reqüente o recurso ao Pontíf ice Romano que
S. Jerônimo atesta, como auxiliar que era de S. Dâmaso I, ter
que responder a muitas cartas tanto do Oriente como do Oci-
clente. a - Celestino I alude à quantidade de negócios que lhe
aparecem de tôdas as igrejas.

Havendo necessidade de dispensa de leis eclesiásticas, é ainda
aos Papa.s Melquíades, Anastácio, Sirício e outrosl Qle se diri-
gem os interessados, da Espanha, da Africa e do Oriente. A-
fioder papal, ou seja o do Pontífice Romano, eÍa tão reconhêI
cido por todôs, que nem Bispos, nem P atriarcas nem concílios se
julgav superiorg: aqs Papas em assuntos eclesiásticos. Se
os primeiros ôoncílios f oram convocados pelos imperadores, foi
com anuência dos Papas, e atas e decretós tiveram que receber
sua aprovação para terem valor dogmático ou disciplinar. Quan-
do, em 501, num concílio Romano (ad Palmaria), Símaco apre-
sentou acusações contna o Papa, e pediu que fôssem examina-
das, nada menos de setenta e seis Bispos declararam: "Nova
res est; sedis istius Pontif icem apud nos audiri nullum ,cgnstat
exemplum." r J'

Eram, enf im, os Papas que conf irmavam as eleições'dos Pa-
triarcas 5, f iscalizavam-nos no exercício de seus cargos e os
depunham 6, se o caso o requeresse. Da decisão de um coÍl-
cílio ecumênico era permitido apelar ao Papa.

Resulta, pois, de tantos f atos, tão diversos e multiplicados,
o incontestável primado da Sé de Roma. Entretanto, costuma
apresentar-se como objeção o concílio de Sárdica, pois de-
clarou que Bispos depostos nãc pçdem recorrer ao Papa. Mas
os próprios têrmos dos cânones - ert'r questão são insófismáveis,
pois reconhecem ao Papa o direito de reprovar a atitude do
concílio, e de nomear tribunais presididos por legados papais,
paÍa julgar os Bispos depostos, etc. O mesmo vale da proibi-
ção dada aos sacerdotes da Af rica no recurso à Santa Sé. A
intenção, em ambos os casos, eta apenas diminuir o número
de recursos, às vêzes por ninharias, visto haver outros meios de
solucio naÍ as questiúnculas. Tão reconhecido e respeitado era
o direito do Pontífíce Romano em tôdas as dioceses, que êste
Ihes mandava visitadores e legados pontifícios para regular pe:
gócios eclesiásticos. Os enviados a Constantinopla eraú conhe-
cidos pelg lqme de apocrisiários; nas demais dioceses se cha-
mavam vtgarros.
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§ 47. Concílios ecumênicoo. 1

l) Concílio Niceno (325).
Heresia condenada.' Arianismo, que nega a divindade de Nosso

Senhor Jesus Cristo.
H eresiarcal Ario, sacerdote de Atexandria.
Pap
Imp ino.
Pad Atanásio de Alexandria.
Oôs sob Constantino.

2) Concílio Con stan ti nopo I itano (381).
H eresia condenada.' Arianismo em suas derivações, isto é, euno-

mianos, semi-arianos, macedonianos (negam a divindade do Es-
pírito Santo) e apolinaristas (dizem que o nus f alta a Jesus
Cristo). Os semi-arianos rejeitam o têrmo homousias que é
ortodoxo, e aplicam ao Verbo o têrmo homoiusios que significa
somente semelhante à substância do Pai.

Heresiarco: Eunômo Macedônio.
Papa; Dâmaso.
Imperador.' Teodósio o Grande.
Pddres Orientais: S. Basílio, S. Gregorio Nazianzeno,

Nisseno, S. Cirilo de Alexandria ; Padres Ocidentais:
sio, S. Hilário, S. Agostinho.

Observação; Entre êste e os concílios seguintes são
os erros soteriologicos (pelagianismo) que negam_
dade da gÍaÇa; Condenados no Concílio Milevitano II
taginês.

3) Concílio Ef esino (431).
t Heresia Nestorianismo, gu€ diz que em Nosso Senhor
I hâ du
'- H eresiar o, patriarca de Constantinopla.

Papa; Celestino.
Imperador.' Teodosio II.
Padre: S. Cirilo de Alexandria.
Observação.' Os concílios seguintes combatem os erros cristo-

lógicos.

4) Concílio Calcedonense (451).
Heresia condenada: Monofisitismo, guê ensina que em Nosso

Senhor háL uma pessoa e uma natuteza.
Heresiarca; Êutiques.
Papa; Leão I.
Imperador.' Marciano.

5) Concílio Constantinopolitano II (553).
Heresia condenadq; Controvérsia dcis três capítulos.

6) Concílio Constantinopolitano III (68q).
'H 

eresia condenada.' Monoteletisffio, que ensina que há duas na-
turezas e uma vontade em Cristo.

H eresiarca: Sérgio, patriarca de Alexandria-
Papa.' Agatão.
Imperadoí: Constantino Pogonato.
N o t a : O concílio Constantinopolitano IV (ou frulano II ou

Quini Sexti não é ecumênico; é um ôomplemento ao V e VI, que não
tinham cânones disciplinares.

1) Be llb. 7-2. AÍ se vê o valor dos con-
õíUos orbe da terre), Note-ge a dtferelga
ãntré nais, primaciais, provinciais e stnodos
dlocesanos.

S. Gregório
S. Ambro-

combatidos
a necessi-
e no Car-

t\
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: II: DE§ENVOLVIMENTO DA DOUTRINÀ

'- '..:'''' 1) PADRES DA IGREJA' 
' ' '

75

' , ... t;:' À § 48. Padres orientaiE. 
;

e é o único estritamente certo. O alexandrino é também legí-
timo, por vêzes mais sublime. Exageros houve de parte a parte.
3) Em Nísibis e Edessa (Síria) como 4) na Palestina, havia
igualmente escolas teológicas.

Até meados do século flpresceram os Padres. Depois, pela
invasão dos bárbaros, cessaram as musas teológicas. Além do
mais o despotismo dos imperadores do Orientõ avassalou os
Bispos, dando-lhes fórmulas para simplesmente assinarern, de
modo que arrefeceu o ânimo de todos. Entre os Padres orientais
avulta:

A) Da escola de Nexandrla.

I ) S. Atanásio, o Crande, o pai da ortodoxia. Nasceu em
Alexandria, de pais abastados e católicos, ao que parece. Do-
tado de rara inteligência e esmeradamente educado, recebeu,
ainda novo, o diaconato e serviu de secretário ao Bispo de AIe-
xandria. Com vinte anos apenas, escreveu o livro "Oratio contra
gentes" e "De incarnatione". Escreveu também a vida de S.
Antão, com quem estivera algum tempo. (S. Antão legou sua
túnica ao amigo S. Atanásio.) Em 325 Acompanhou, Como s€-
cret,ário, o Bispo Alexandre ao concílio Niceno. Muito aiudou
os Bispos do concílio, pois, com os seus conhecimentos, refutou
o arianismo como contiário às, Sagradas Escrituras) .aos princí-
pios do cristianismo, e à sã razáo. Alguns anos depois substi-
tuiu o Bispo Alexandre na Sé de Alexandria. Foi um apóstolo
nesse campo e como tal reconhecido por todos. 1 Começoü,
porém, logô a caminhar pela rua da amaigura. Constantino óxi-
lara Ario, QU€, como herege, fôra condenado solenemente no
concílio Niceno. Mas Constância, viúva de Licínio, e irmã de
Constantino, conseguiu que o imperador chamasse do destêrro
o obstinado g hipócrita Ario, para ser readmitido na igreia de
Alexandria. Atanásio, resoluto, impediu-lhe a entrad a, porque
percebia a falsidade da profissão de fé prestada por Ario.

-
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násio, diziam, cortou o braço de Arsênio para artes mágicas:
Isto diziam apresentando um braço cortado. Veio a mostrar-lhes
os dois braços o próprio Arsênio, de cujo paradeiro ninguém
sabia, desde muito tempo. ,

Vencidos muitos obstáculos, Atanásio pediu ao imperador cha-
masse a Constantinopla os falsos acusadores, para que êle (Ata-
násio) se def endesse em sua presença.

O Bispo de Constantinopla, mais submisso ao mando impe-
rial, emboÍa contra a vontade, estava para receber Ario na co-
munhão dos fiéis. Quando, porém, o heresi arca pomposamente
se dirigia à igreja, zombando de Atanásio, teve que imperiosa e

repentinamente se recolher a uma espelunca, onde morreu 'com

as vísceras fora do corpo. 2

Durante o exílio de S. Atanásio morreu também Constantino.
Passados assim dois anos, Atanásio voltou do exílio, bem re-

cio. Com tropas armadas os arianos entraram em Alexandria e

tizeram uma mortandade enorme. S. Atanásio saiu secretamente
da cidade e foi ter Com o P apa, gu€, auxiliado por Constante,
reuniu novo concílio (Sárdica) com grande número de Bispos
católicos, todos concordes em proclamar a inocência e orto-
doxia de Atanásio. Constante obrigou Constâncio a receber
Atanásio em sua Sé, o que se realizou com magno júbilo do
povo. Com a morte de Constante, os arianos incitaram Cons-
tâncio a desterrar Atanásio. Por razões políticas, Constâncio
não o têz logo. Mas, apenas foi reconhecido imperador univer-
sal, dirigiu tôdas as suas maquinações contra Atanásio, amea-

çando déster raÍ o Papa e os Bispos favoráveis ao grande herói.

I
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Vários dêstes não se intimid aram e declararam Atanásio va-
Ioroso def ensor da f é. Foram por isso exilados.

Cresceu o ódio de Constâncio, que mandou prender Ataná-
sio numa igreja em que orava com grande multidão de fiéis.
Passou Atanásio incólumé por entre os soldados e retirou-§e
para uma cisterna da Tebãida, onde ficou seis anos. Morto
Constâncio, Juliano chamou do exílio todos os Bispos, e Ata-
násio entrou- solenemente em Alexandria. Mas Juliano, que não
queria o triunfo do cristianismo, logo viu que tinha em Ataná-
sio um inimigo. Açulado pelos arianos que f.aziam com êle causa
comum, baniú do Egito o santo Bispo e deu ordem secreta de o
matarem. Naveg ava o santo para o exílio, mas outro navio o
perseguia para o prender e matar. Atanásio manda qqe seu
navio- vá ao encontro do segundo. Chegaram à fala: "Não vi-
ram Atanásio?" "Sim, não vai longe, persigam-no, QUê logo o
alcanç aÍáo."

O inimigo seguiu seu rumo, enquanto Atanásio aportava em
Alexandria, onde foi viver oculto. Com a morte de Juliano, su-
biu ao trono Joviano, amigo de Atanásio. Sairam do exílio os
Bispos. Atanásio trabalhou em paz durante o govêrno de Jo-
viano e Valentiniano. Mas, Quândo Valente começou a gover-
nar o Oriente, ordenou que os Bispos desterrados por Constân-
cio voltassem ao degrêdo. Lá se foi Atanásio. pela 

. 
quinta vez,

apesar de o povo o querer impedir. Enf im, chamado do exílio
pelo mesmo imperador, que temia uma revoluÇão, não foi mais ex-
patriado e continuou a reger santamente sua igreja, de que era
coluna f ortíssima. Diz S. Gregório: Atanásio foi diamante para
os inimigos e íman para os mais. Morreu pacificamente porque
pelej aÍa como herói.

Suas obras: Oratio contra gentes (é apologética) ; De incar-
natione; Quatuor orationes contra arianos, é dogmática. Expli-
catio psalmorum, exegética. Epístolas ad monachos, ascética.

Contra a acusação que os adversários lhe taziam, taxando
de covardia sua fuga, defendeu-se o Santo com o exemplo de

Jesus Cristo, e com a resposta: "Se Deus me salvou milagrosa-
mente das mãos dos inimigos, não tinh.a eu o direito de me
expôr novamente e entregai-me a êles.'*fl

2) S*,8asílio Magno, nascido na Capàdócia de pais ricos,
nobres e cristãos. Educado piedosamente, estudou em Cesaréia
e Constantinopla e mais tarde em Atenas, onde encontrou Ju-
liano. Dedicou-se depois com sua irmã à filosofia cristã, de-
signação que davam então à vida ascética. Em 364 foi orde-
nado sacerdote, tendo antes visitado os monges da Síria, Pa-
Iestina e Egito. Não tardou em ser escolhido para.reger um
bispado: tocou-lhe o exarcato de Cesaréia.

Ativo no seu ministério e abençoado por Deus, conservou a
unidade entre os Bispos, trazendo também a esta seu tio, o
Bispo Gregório. Quem tentou perturbar a unidade foi o Bispo
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Antimo que reclamava as mesmas honras devidas a Basílio.
Mas êste ordenou riruitos Bispos (para ter numerosos par-
tidários), e, ajudado por S. Oregório de Nazianzo, alcançou a
concórdia não só em tôda a Capadócia, mas também fora (em
Antioquia),

PasSava, entretanto, a Igreja por agudíssimo período de he-
resias (arianismo e semi-arianismo, eunomianismo e apolina-
rismo), com vários dos imperadores a seu favor (Constâncio,
Valente). Nessa lastimesa posição da lgreja, Basílio têz frente
às heresias e a seus adeptos, sem se dobrar às insinuações e

ameaças de Valente, quer lhas levassem conselheiros, quer mi-
Iitares. Voltou o imperador à amizade com Basílio; nem assim
êle cedeu. Quebrou-a de novo e ameaçou desterrá-lo: ficou no
mesmo S. Basílio, a favorecer os mosteiros, a -promover a cele-
bração digna do culto divino e, até a construir um asilo para
mendigos.

Dentre suas obras escritas, algumas tratam da vida monás-
tica, porém não é certo que seja êle o autor das "Constituições
da vida monástica", que regem os mosteiros orientais. Entre-
tanto, encontra-se em suas obras o que as "Constituições" cott-
têm. Escreveu um livro sôbre o Espírito Santo, cinco contra
Eunômio (mais atrevido que Ario) r perto de quatrocentas cartas
preciosíssimas e ainda livros ascéticos e homílias. 3

3) §.. Gregórto Nazianzeno, amigo e irmão espiritual de S.

Basílio, eÍa filho de S. Nona e de um pagáo, guê se tornou
Bispo depois de convertido. Gregório estudou em Capadócia,
Palestina (exegese), Alexandria e Atenas, onde se ligou a S.
Basílio. Foi batizado em Nazianzo, sua terra, com a idade de
quase trinta anos, como então não era raro acontecer. Retirou-
se à solidão, com S. Basílio, paÍa levar vida ascética. Mas ha-
vendo, €rl Nazianzo, certa oposição ao Bispo a, que tinha
assinado uma fórmula semi-ariana e por isso era repelido pelos
lnonges, correu em seu auxílio S. Gregório, tornando-se mais
tarde seu Bispo coadjutor, sagrado por S. Basílio.

Oraciano o convidou para a Sé de Constantinopla, onde Gre-
gório encontrou um rebanho reduzido, a fé decaída e tudo em

mau estado. Lutou com muitas dificuldades, especialmente da
parte de Máximo, o cínico, mas endireitou quanto pgdia. Can-
áado, porém, das intrigas e malquerenças de muitos Blqpos, re-
solveu renunciar à Sé de Constantinopla e voltar a Nazianzo,
onde continuou a escrever livros, procurando, entretanto, não
comparecer aos sínodos.

Belíssimo é o discurso de despedida, pronunciado na "Agia
Sofial', Embora tenha S. Cregório o cognome de teólogo, sua
Íôrça está na retórica. Escreveu também as "invectivas contra

Juliano", Sermões de teologia e oratio "de fuga".
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4),'§. Gregório Nissenq irmão menor de S. Basílio, por guem
foi educado e reencaminhado, pois, quando iâ leitor, se casara e
desvi aÍa um tanto. Com as admoestações de S. Basílio, Íe€r-
trou na vida ascéticâ - e, ordenado sacerdote, foi escolhido paÍa
Bispo de Nissa, donde foi expulso por intrigas dos arianos. An-
dou muitos anos no exílio, e só pôde voltar no tempo de Teo-
dósio. No concílio de Constantinopla foi cognominado "Pater
Patrum". Escreveu doze livros contra os arianos, outros escri-
tos morais (perfeição, virgindade) , "Oratio Magna Catecheti-
ca" e cartas. E' inferior a S. Basílio na clarcza, e a S. Gregório
de Nazianzo na retórica, mas supera-os na prof un deza. Não era
homem de talento prático e tino administrativo. Chegou a admi-
tir idéias de Orígenes sôbre a preexistência das almas. 5 

,",.â; 
.""

5) S. Cirilo de Jerusalém (315-386). Foi ordenado presbíi.ro
pelo Bispo Máximo, a quem ajudou em Jerusalém, vindo a ser
Bispo da mesma Sé. Bom pregador, escreveu as catequeses
quaresmais qu,e formam o primeiro compêndio dogmático da-
queles tempos. São vinte e três catequeses: dezoito paÍa os ca-
tecúmenos, e cinco para os ia batizados. O que mais importa é
sua completa ortodoxia. Evitou a palavra ôpcooúocoç por andar
então controvertida, como também "hipostasis" por ainda não
estar bem definida e consagrada pelo uso. Sucedendo a Má-
ximo, teve que sustentar á, Iuta com Acácio de Cesaréia que
pretendia ser metropolita, título que competia a Cirilo. Por causa
dessa contenda, foi três vêzes exilado, a última por Valente.
Juliano o chamou do exílio, e assim é que o encontramos a apa-
ziguar o povo cristão na tentativa, feita por Juliano, de re-
construir o templo de Jerusalém. 

6

_ 6) Dídimo, o -'cego, professor exímio nas letras profanas e sacras,
Escreveu "De Trinitate" e um coment ário sôbre o livro "De principiis",
de Orígenes. Infelizmente adotou alguns erros dêste. ?

7) S. Cirilo de Alexandria, cuja vida está em nexo com*ó
combate ao nestorianismo. Apolin ârio ensinara que Jesus não era
homem completo, mas que o lugar do voúç era ocupado pelo
Verbo. Contra êle surgiu Teodoro de Mopsueste, estabelecendo
em Cristo não só duas nature zas, mas também duas pessoas.
Êsse êrró tomou o nome de nestorianismo por ser abrãçado e
defendido por Nestório, mais tarde Arcebispo de Constantino-
pla. Contra Nestório se levantou Cirilo, que o denunciou a
Roma. Nestório logo o imitou no recurso ao Papa. Celestino I
examinou detidamente a doutrina inteira, e deu razã,o a Cirilo.
Êpte, no sínodo de Alexandria, Iançou doze anátemas contra
Nestório, que respondeu com outros doze contra Cirilo. Teo-
dósio, fraco, protetor de Nestório, convocou o sínodo de Éfeso,
que foi presidido por Cirilo. Quem lá não apareceu foi Nes-
tório. O sínodo lançou-lhe a excomunhão, mas tanto Nestório,
como seu adepto João, patria rca de Antioquia, não o aceita-
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ram, por não terem esta{g presentes. E o resultad.o foi.que o

imperâdor expatriou S. Ciri[o como desordeiro. Libertado por
S. 

' 
Pulqu éria,- Íêz depois as pazes com João.

B) Da escola de Antioquia

I ) 
I S. João Crisóstomo é a gklria dessa escola. Nasceu em

Antíoquia] A mãe, S. Antusa, enviuvou aos vinte anos, e se de-

dicou 
'tôda à perfeição pessoal e à educação do filho.

Entre os pfof essôres, cujas aulas João f reqüenJou, salienta-se
o retórico pagão Libânio, que desej ava ter Crisóstomo por- su-
cessor . !â 

'advogado, 
João . Crisóstomo retirou-se 9ot .negÓcios

do mundo , paÍa se entregar inteirarnente ao estudo das ciên-
cias sagradás e ao exercíció das virtudes cristãs. Tornou-se
grande ã fama de João Crisóstomo,- a ponto de atrair os olhares
ãos católicos. Bem o queriam ordenar os Bispos de Cesaréia
e Naz ianzo, mas, quanáo chegcu a ocasião, Crisóstomo fugiu,
deixando Basílio sô2inho, prêsõ pelos laços episcop?is, f oi paÍa
um mosteiro e láL escreveu o livro sôbre o "Sacerdócio", opon-
do às queixas de Basílio a sua f alta de santidade para_.ser or-

Í.nado. 
Aproveitou ainda êsse tempo paÍa escrever o livro da' da "Compunção", homílias, etc., ocupando-se

c a Sagrada Escritura. Enfim, irnpllido p9r uma
v tanto Crisóstomo como o Bispo Flávio tiveram,

João Crisóstomo iâ não resiste e, ordenado sacerdote, se torna
secretário de Flávio e pregador de homílias (duas por sema-

trâ, e diariamente na quaresma).
397, Arcádio o levou a

la, com grande júbilo da
dos habitantes de Antio-

ador, fôra o primeiro a propor
nem por isso foi poupado pela

franqu eza apostólica do santo, gu€ censu rava os abusos não

só dô clero, 
^ mas também do povo e especialmente da côrte. O

resultado iá era, de prever: todos se in:ompatibilizaram com o

patria Íca, nomeadamênte o ambicioso Eutrópio. (Êste, porém,

baindo no desprestígio do imperado_r, teve que se refugiar na

igreja, onde tói defendido por S. Crisóstorno.)
podia perdoar o desassombr o e

z lhe fechara as portas de sua igreja
( Eudóxia), a imPeratriz têz causa

c tente; e alcançou de seu marido

Arcádio a celebr açáo de um sínodo paÍa condenar CrisóstoÍRo.

O sínodo foi prêsidido por Teófilo, Bispo de Alexandria. 8

Crisóstomo foi àcusado de crime de lesa-majestade e de am-
paro aos origenistas (isto diziam, lorque os quatro monges
:'compridos", lrigenistas, vieram a Constantinopla para se en-

tenclerem com o Imperador e o patriarca). E lâ se foi o Santo
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para o exílio. Mas, have
pelas ruas gue "eÍa cas

imperador mandou que

Foi uma entrada triunfa
falsamente de se ter oPosto à
impera triz. Esta, f eridá em sua vaidade, resolveu novamente

deiterrá-lo, congregando paÍa tal fim os Bispos em novo con-

cílio. I {

Exilado, passa por Nicéia , atravessa a Armênia e depois de

setenta dias chega ao destêrro de Cúcusus, onde continüâ, aPe-

sar da distância, a ser visitado
brar a influência, o imPerador
Mar Negro, De caminho, morre
ria a Deus por tudo." Seus e
lias", verdadeiros tratados exe
Evangelho de S. Mateus, as epístolas de S. Paulo, o discurso
,,De itatuis". S. Crisóstomo confessa que tudo deve à leitura

das cartas de S. Paulo. e 
.t

iudeus
tôdas

lo por
ndo o

uma rixa com S. Crisóstomo, Por o
compridos".
das. Outra
tivo. Mas
Hoje, S. E

3) ,convertido po{ s. _Paulo. (séc. I). sob seu
nome ém de dez dartas. Há sôbre os escritos e o
autor guiando-
do próprio autor, julgam ser êle
f avor desta suposição- está: a) o
cado ao sacerdote Timóteo; b) nu
assistiu ao eclipse, fld morte de N
nominibus" se refere à reuniáo dos
falecida. Tudo isso mostra ser u
tanto do tempo de S. Dionísio.

II. por Erasmo de Roterdam e outros nF
gaÍam a a dos livros em questão, pois a) nos
psmelros de Eusébio não se mencionarn êsses

íii,iôõ. ó) s ale.garam Dionísio, ryas tqi 'rçiei-
tâdo ser e Ciiilo não o conheci4m'^d)- Con-
iê," e. gÍ., fala de S'' Inácio
(dü. anti[ag tradições da Igreia
ióra, ino-logia que usa ao tratar
àá S fala-de rnonges e cerimÔ-
nias imeiro século.

l, se admite) que o 4u!or é
ó, que tomou o aPelido de
ienha sido não se sabe ao

que escreveu tais livros Para
o de entáo.

Apontamentos - 6

-
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_ _ Como, porém, explicar_ o que se ,refere ao I século (eclipse, morte de
Nossa Senhora, etc.?) Não se gabe. E' muito forçada a explicação que
sê tem dado. 10

_ _4) IacQ Afraates, o sábio poeta, monge e Bispo do ,mosteiro de S.
Mateus. Pouco sabemos de sua vida. Seús escritos mostram a situação
da lgreja na Síria e na Pérsia.

1)- Moehler, Athan. d. Gr.. llogúncla, 182.6 ^(II ed. 1844) ; Atzberger, Die Logos-lehre d. hl. Athanas. Munictu -1eAO. ' z) Ci tato e-íariaaõ-íô" vários historia-dores. Alguns, porém, o colocam na vésôr

er l§rchenvEter. Kempten, t874,

§ 49, Padres ocidentais.

1 ) S. Hilário, nascido em Poitiers (320), é cognominado o
"Atanásio do Ocidente", porque representou o mesmo papel na
luta com os arianos. Escreveu doze livros "De Trinitate'r. Nê-
Ies naÍÍa gue, embora educado no paganismo, teve sempre em
vista não ser o homem só matéria e QU€, Iendo os Evangelhos,
os achou muito razoáveis e por isso abraçou sua doutrina. Con-
verteu-se com vinte anos, e aos trinta e quatro foi escolhido
para Bispo de Poitiers (354). Devido às lutas com os arianos e
com o imperador Constâncio, foi exilado para a Frígia, onde
continuou a lutar com a heresia e a reger a sua diocese, por
meio de cartas. De volta à sua igreja, empreendeu a reconci-
Iiação dos semi-arianos com os católicos, o que nã,o f oi táo
difícil , iá por causa da grande caridade e vistas largas de S.
Hilário, iá, porque os semi-arianos em grande parte eram fun-
damentalmente católicos, apesar da diversidade de terminolo-
gia. Obtidas essas conversões, tentou debalde conciliar com a
Igreja Auxêncio, Bispo de Milão. )

Outras obras suas: os t'Sínodos" e alguns escritos fortíssimos contra
Constâncio. Dizem, porém, que êstes só apareceram depois da morte do
imperador. 1

2) S. Ambrósio nasceu em Tréveris, de pais católicos. (Con-
ta-se QU€, em pequetro, estando a dormir, com a bôca aberta,
um enxame de abelhas nela pousou, entrando e saindo as abe-
lhas.) Morto o pai (administrador das Gálias), foi Ambrósio
para Roma, vivendo devotamente com sua irmã Marcelina, po-
rém simples catecúmeno. Exerceu a advoc acia por algum tem-

\

t
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po, até que Anício Probo o enviou a governar Milão, Gênova
e parte da Lombardia. Em Milão encontrou os partidários do
Bispo falecido (Auxêncio) em briga com os católicos, querendo
cada partido ter um Bispo seu na catedral de Milão. Entrando
Ambrósio na igreja paÍa apaziguar o povo, exclamou uma crian-
ça: "Ambrósio, Bispo." E logo o aceitaÍam, concordes, arianos
e católicos.

Mas Ambrósio nada poupou para se livrar do cargo, chegando
até a se infamar e a fugir. Tudo inúrtil: buscaram-flo, e Ambró-
sio recebeu o batismo e tôdas as ordens. Bispo de valor que
a todos se impunha, foi amigo de Graciatro, salvou a coroa de
Valentiniano contra Máximo, impediu a restauração do altar da
deusa "Vitória" no senado, combateu e extirpou de Milão o aria-
nismo, exigiu do imperador Teodósio penitência pública, por
um crime, antes de lhe .permitir a entrada na lgreja, obstou à
imperatriz Justina de conceder aos arianos uma igreja em Mi-
láo, e deu à lgreja o grande Santo Agostinho. Muito lido e
apreciador das obras de S. Basílio e S. Gregório Nazia nzeno,
escreveu S. Ambrósio vaiiosíssimos tratados de moral. Suas
homílias são belíssimas, curtas, fortes, concisas. Compôs hinos
e organi zou o canto na sua igrej a. 2

3) S. lerônimo nasceu em Sfidon, na Dalmá cia, mas edu-
cou-se em Roma, onde foi batizado, iá adulto, pelo Papa Li-
bério. Vendo os perigos de Roma, retirou-se para Tréveris, e
daí peregrinou a pé pela Asia Menor até Antioquia. Assistiu
às lições do exegeta Apolinário e depois fêz-se monge no de-
§êrto, a fim de se dar à oração e ao estudo do hebraico. Saiu do
êrmo e seguiu para Antioquia, ao ouvir que aí estava Melécio
em contenda com o Bispo Paulino. Nessa ocasião Paulino o
ordenou sacerdote. S. Jerônimo dirigiu-se então a Roma, para
defender Paulino. 3 Mas, antes de encentar essa viagem, es-
têve em Constantinopla, a ouvir as lições de S. Gregório Na-
zianzeno. Em Roma, S. Dâmaso o tomou por secret ário. Além
dêsse trabalho, S. Jerônimo tomou a direção de muitas matro-
nas piedosas. Isto o malquistou com muitas pessoas, de modo

Escreveu muitas epístolas, além de tratados ascéticos e his-
tóricos (o "De scriptoribus ecclesiasticis" é uma continuação
da obra de Eusébio). O seu principal e importantíssimo traba-
lho é a Vulgata, tradução latina da Bíblia. Desde o século II
estava em uso a Itala na Igreja do Ocidente. Mas S. Dâmaso
incumbiu S. Jerônirno de tazer uma revisão da ltala. Começou-a
S. Jerônimo quando estava ainda em Roma, conferindo com o

G*
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texto grego dos "setenta" o texto latino dos salmos e do Novo
Testamento. Depois, em Belém, tro espaço de 15 anos, traduziu
dos deuterocanônicos o de Tobias e Judite e os lugares deutero-
canônicos de Daniel e Ester. Isto lhe valeu o título de "Doctor
maximus in exponendis Scripturis". a 

;

" 4) S. Agostinho, no livro "Confissões", deixou-nos sua auto-
biografia. Nasceu em Tagaste (Numídia) em 354. Lâ estudou e
depois, em Madauro, completando em Cartago o curso de re-
tórica. Se iá em Madauro, apesar das admoestações de sua
mãe (S. Mônica), não soube resistir aos prazeres e às más
companhias, em Cartago mais se enredou no mal, a ponto de
ter um filho natural, Adeod ato, e de cair na heresia do mani-
queísmo. A falta de humildade e puÍeza tornou-lhe insípida a
Ieitura dos Evangelhos. Apesar disso, como prof essor de retó-
rica em Cartago, dedicou-se a estudos sérios, chegando, enfim,
a conhecer a nulidade do maniqueísmo, cujo Bispo Fausto náo
lhe soube responder as objeções. Aos vinte e nove anos aban-
donou Cartago e foi " para Roma, deixando em prantos S.
Mônica. Maniqueu iâ não era, mas estava longe da verdade,
pois em Roma se tornou céptico. Vagando a cadeira de eloqüên-
cia na escola de Milão, Agostinho aí se colocou, mediante con-
curso. Mas não mudou a vida desregrada. S. Mônica, viúva
havia anos, seguiú-o por tôda parte, como bom anjo, confiando
num sonho que tivera 5 e na pal avÍa de um Bispo. 6 Em
Milão, Agostinho seguia as pregações eloqüentes de S. Ambró-
sio, de modo que chegou a adquirir certa estima pelas doutri-
nas da lgreja. A conselho de seu amigo Simpliciano, deu-se ao
estudo das cartas de S. Paulo, onde achou a resposta a uma
grande dificuldade sua: "Donde vem o pecado e suas conse-
qüências" (os males do mundo) ? Se em Cartago a leitura de
"Hortêncio", de Cícero, o levara a estudos sérios, que dizer da
leitura das epístolas de S. Paulo, agora, em Milá,o? O último
impulso para a conversão de S. Agostinho foi a narraçáo da
vida de S. Antão e a notícia da conversão de alguns áulicos,
que abandonaram o mundo, devido também à leitura da vida
do santo anacoreta. Após ter-lhe Ponciano narrado êsse f ato,
Agostinho estava resolvido a imitar táo belos exemplos, mas
ainda lhe era difícil. Retirado a uma quinta, estava certa vez

a sós e, chorando, exclam ava: "Até quando, Senhor, estareis
indignado? Até quando? - Am anhá, por que não iá?" Ouviu en-
táo uma voz de criança, que lhe dizia: "Toma, lê." Tomou,
pois, o livro, abriu-o casualmente no capítulo em que S. Paulo
dizia (Rom 13, 13) i "Caminhemos honestamente, como de dia,
não em glutonerias e embria guez, não em desonestidades e

dissoluçõe§, não em contendas e emulações; mas revestí-vos do

Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer a carne em suas

concupiscências."
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Isso penetrou-lhe no coração e o mudou por completo; resol-
veu-se logo a receber o batismo, para o que se dirigiu a S.
Ambrósio. Após ótima prepar ação na companhia de S. Mô-
nica, Agostinho e vários amigos seus, também seu filho Adeo-
dato, receberam o batismo (388). 7 Partiu depois S. Agos-
tinho paÍa a África.

Em Ostia morreu S. Mônica. Após um ano, que S. Agos-
tinho passou em Roma escrevendo, dirigiu-se a Tagaste, onde
vendeu o que tinha, conservando sômente uma casa para a edu-
cação dos clérigos, trabalho a que êle mesmo se devotou, além
dos exercícios de penitência, de estudos e escritos. Foi a Hi-
pona, a fim de converter um amigo. Aí se encontrou com o Bispo
Valério, que desejou ter Agostinho como pregador. Com certa
relutância da parte dêste, ordenou-o sacerdote, e depois, com
receio de perdê-lo, o têz Bispo coadjutor com direito à suces-
são. Morto Valério, Agostinho permaneceu Bispo de Hipona,
vivendo em comunidade (quanto possível) com seu clero, do
qual saíram muitos Bispos que adotar am em suas dioceses o
mesmo regime de vida. Morreu S. Agostinho em 430. i

Obras principais, além das 'lConfissóesl': ,,

a) apologética: "Qs çivitale Dei" ; f:.1 i .oi ". ; :' ii

b) dogmática: "Enchiiidion", "De iiffiíiate" ( l5 tivros) ;

c) polêmica: contra os donatistas, os maniqueus, os priscilianistas, os
pelagianos e mais hereges;

d) pastoral: "De cateôhizandis rudibus" ;

__ e) escritos morais e exegéticos, umas 270 cartas e trezentos sermões.
E', na filosofia, o Platão dõ cristianismo; é,apelidado o "Doctor gratiae".

5) S. Leão Magno, .uiu vida está em íntimo nexo com a
heresia , dos monofisitas, que ataca e condeÍla. E' célebre por
ter defendido Roma contra a invasão dos Hunos (Átila) e do
saque dos Vândalos (Genserico).

Modêlo de bom pastor, defendeu os direitos da Santa Sé
contra Bispos usurpàdores e manteve a puÍeza da fé contra as
heresias, e9peg[almente dos maniqueus, que foram paÍa a ltáilia,
expulsos da Africa pelos Vândalos.

São célebres seus noventa e seis "Sermões" teológicos, cla-
ros e concisos.

f) üigo", Patr. Lat. t. 9, 10.. - Z) Baunar4 Hist. de S. Ambroise. S) Con-
forme B,ibadener&, S. Jerônimo foi a Roma convidado para um sÍnodo, e não
para defender Paulino. As duas causas não se excluem +) Assim, os Salmos
e o Novo Testamento são da primeira revisão; o resto é da tereeira; da Ítala:
Baruc, Sapiência, Eclesiástico e Macabeus. A Vulgata foi adotada por S,
Gregório Ma,g;no. 5) S. Mônica sonhara que Agostinho viera colocar-se de p6
sob a mesma régua em que ela se &chava. 0) Um Bispo convertido do ma-
niquelsmo 

_ 
confortou S. Mônica, afirmando-lhe: 'O filho de tantas lágrimas

não poderá perder-se." Zl Dizem ter sido nessa ocasião que S. Ambrósio
exclamou: 'Te Deum laudamus!" e S. Agostinho continuou: "Te Dominum con-
fltemur", alternando-se nos versÍculos do hino. Há, porém, quem oponha sérlos
argumentos a essa tradigão.
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2l CI§MAS E HERESIAS.

§ 50. Donatistas.

I ) Orlgem. Não é esta 'a ,primeira heresia em que se apresen'ta, 'uma
mulher com papel saliente. O donatismo nasceu do ódio de uma mu-
lher ofendida. Eis o caso: morrera o Bispo de Cartago, e Ceciliano fôra
eleito e ordenado para lhe suceder na sede. Lucília, matrona piedosa, mas
excêntrica 1, pôs-se à frente do partido que era desafeto a Ceciliano.

Lucília ganhou setenta Bispos para seu partido, os quais, reunidos,
declararam inválida a sagração de Ceciliano. Foi então que Donato sa-
grou Majorino, eleito como anti-Bispo. Por que julgaram inválida a sa-
gração de Ceciliano? A resposta está na teoria dos donatistas.

2) Doutrina dos partidários ,de Donato. Ensin ava: a) um Bispo sem fé
e santidade não podg vàlidamente conferir Ordens. Daí logicamente segue
que um Bispo "traditor" não podia ordenar. Ora, Felix,- Bispo que sa-
graru Ceciliano, fôra "traditor" na t çáo de Diocleciano. Pórtanto,
uma ve r fé e santidade no sagrante)
s-egug te ordenado. b) Quem peca
depois mais pode ser recebido na
Igreja. greja nascenté, mas foi abandonada
depois. praxe. Portanto, Felix pecou, como
"traditot", logo, nem pode pertencer à lgreja, e muito menos ser Bispo
e consagrar outros.

3) Desenvolvimento da heresia. Sagrado o tal Majorino, apelaram os
cismáticos a Constantino paÍa o reõonhecer como Bispo. Ora, o im-
perador deixou êste negócio ao Papa Melquíades, gu€, tendo ouvido os
dois Bispos em questão, declarou que Ceciliano era Bispo legítimo. Novo
apêlo dos hereges a Constantino. Entretanto, morreu Majoiino e suce-
dêu-lhe Donato. z Constantino mandou exáminar se réalmente Felix
fôra "traditor" e depois convocou uma grande assembléia em Arles,
dando o resultado novo ,reconhecimento da sagração de Ceciliano. Pela
terceira vez o imperador teve que lhes dar audiência, em Milão, onde
os forçou a aceitar a determinação do Papa. Donato, porém, eÍa vío-
lento, e começou a fazer prosélitos, de modo que em breve Constantino
optou por tratá-los com brandura. Nada alcançou, visto que dos campos
vinham muitos engrossar as fileiras de Donato, tomando o nome de cir-
cuncelianos. 3 Eram uma praga: queimavam, roubavâffi, matavam afoi-
tamente. Constante, sucedendo a Constantino, tratou-os pacificamente, po-
rém debalde, pois rejeitavam a intervenção do imperador no que era da
Igreja.

Sobrevieram leis penais contra os cismáticos e a expatri açáo de alguns.
Juliano, porém, os chamou do exílio.. Novos editos contra os fanáticos
donatistas foram publicados por Valentiniano I e Graciano. S. Optato Mi-
levitano e S. Agostinho escreveram muito contra êsses hereges, que
então iá possuíam uns quatrocentos Bispos. Os concílios africanos, os
escritos claríssimos de S. Agostinho esbarravam sempre' na sua obsti-
nação. Mas iâ começavam a se dividir e dissolver. Em 4ll houve um
grande colóquio, que durou três dias, sob a presidência do tribuno Mar-
celino. Foi dada a vitória aos católicos, devido à refutação brilhante de
S. Agostinho.

Houve conversões, mas o grosso dos hereges permaneceu obstinado
até ao dia em que o islamismo deu cabo dêles.

1) Ceciliano, aiada diácono, repreendera LucÍlia por ter o hábito de beijar um
osso (talvez rellquia de algüm mártir) antes de receber a S. Comunhão. Aliás
sua exagerada veneração às relÍquias era conhecida até aos pagãos. - 2l Êsse
Donâto, homônimo do sagrante de Majorino, e não o mesmo, é chamado pelos
hereges Donato o Grandeo - 

g) Aug. cont. Gaudent. lib. 1. n. 32'. fGenus
hominum in horrendis faciuoribus inguietum. . . ab agris vacans, at victus
sú causa cellas circumiens rusticanas, unde circumcellionum nomen accipit."
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§ 51. Arianismo e suas ramilicações.

Doutrina. A profun deza do mistério da 'SS. Trindade conti-

pas :, negando a Jesus
os lanos, pols como po
sub e serem Ol?-g Pesso 

iLíb odendo o Filho ser i

náo é Deus", portanto Jesus a) teve comêço, foi produzido do 
i

nada, por um ato da vontade do Pai, antes da criação do mun- 
i

do; pira a criação, o Filho devia servir de instrumento. b) Não ' ./

sendb eterno, o Filho é uma criatura, de essência diversa da do 
:

Pai, e de nature,a mutável. O Filho não conhece bem o Pai,
nem a si própriü 

-+Essa heresia teve quatro períodos 2:

1) Sob Constantino o - Ario, iá, uma vez excomungado por
causa de suas idéias extravagantes, foi, contudo, readmitido na

Igreja de Alexandria. Mas, tendo manifestado falsa doutrina sô-
bre a SS. Trindade, e não querendo retr.atar-se, foi excomungado
por um concílio reunido pelo patriarca Alexandre. Deixando a
cidade, Ario foi refugiar-se em Nicomedia, junto ao Bispo Eu-
sébio, seu condiscípulo e comparticipante de ideolo gia. Aí es-

creveu a T ália e mais poesias para difundir suas doutrinas entre
o povo. Chegou Constantino da campanha contra Licínio, e tra-
tou de reconciliar Alexandre e Ario. ósio, Bispo de Córdova,
foi encarregado dessas negociações, mas nada alcançou, pois
Ario náo se submetia. Assim foi que aconselhou a Constantino
a celebr açáo de um concílio ecumênico;,O impelador e q Papa t

convocaram o primeiro sínodo geral para Nicéia (325), ao qual 
:

compareceram 317 Bispos , a maior párte orientais, viaiando , ,

por conta do império. Nessa ilustre assembléia de tantos Bis- , ,

pos confessores e distintos pelo saber e virtude, destacava-se
o diácono S. Atanásio, secret fuio do Bispo Alexandre. Exceto
17, todos condenaram a doutrina ariana, e dos 17 só Ario e ,

mais dois náo assinaram a fórmula: "O Filho é consubstancial 
'

ftt o9úorce ) - ao Pai.'X E para não deixar dúvida alguma, j ,
concílio condenou o sabelianismo. O presidente foi Ósio, conú
Iegado pontifício, mas o imperador tinha a presidência hono-
rária, de modo que decretou o exílio de Ario e de outros qua-
tro, e pena de morte aos que ensinassem o contrário da dou-
trina do concílio de Nicéia.

-
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Mas Ario deixara em Nicomedia um amigo ariano QU€, por
meio de Constância, irmã do imperador, alcançou de Constan-
tino a volta de alguns arianos e do próprio Ario (porém não à
sua igreja). Foi então que os hereges começaram as intrigas
contra os Bispos católicos. Eustáquio, Bispo de Antioquia, foi
exilado. Atanásio, de Alexandria, foi acusado no concílio ariano
de Tiro. Como não surtiram as acusações o desejado efeito,
levarafil-no a Constantino, culpando-o de haver impedido a ex-
portação de trigo de Alexandria. Contristado, o imperador exi-
Iou-o paÍa Tréveris. Só assim os eusebianos conseguiram a re-
admissão de Ario em sua igreja. Porém, antes de lá entrar,
morreu tràgicamente, e logo após Constantino.

2\ Sob Constante e Constâncio (337-350). 
- Morto Constan-

tino, voltou Atanásío a Alexandria, mas foi novamente deposto
pelo concílio de Antioquia (340), sendo-lhe nomeado súbsti-
tuto Gregório, da Capadócia. Atanásio apelou paÍa Roma, po-
rém os arianos, em vez de comparecerem, confirmaram a de-
posição de Atanásio. (Conc. Antioqueno, 341 . )

O concílio de Roma proclamou a inocência de Atanátsio, mas
q Papa queria um sínodo em que se achassem os Bispos arianos.
Convocado paÍa Sárdica (Sófia), logo se viu a discordância
entre católicos e ar_ianos. 3 Os arianos separaraÍn-se e fo-
ram reunir-s€ em Filipópolis, donde lançaram o anâtema coÍl-
tra Atanásio, enquanto os católicos, em Sárdica, se declar aram

3) §ob Constâncio. Em 350, morrendo Constante, ficou
Constâncio único imperador. Era fortemente ariano, emb ora nem
seÍnpre coerente. 4 Logo ' em 351 reuniu-se o primeiro concí-

lado as ótimas referências que os Bispos do Egito faziam de
S. Atanásio, e do outro as ácusações, êxige a cõnvocação dum
concílio.

Efetuou-se em Arles (353). Vicente de Cápua, Iegado Pon-
tifício, pÍ€sidiu-o, mas, tomado de receios, iubscreveu a de-
posição de Atan ispo de Tréveris, não o
subscreveu, pelo apa Libério é que náo fi-
cou satisfeito, e que se reuniu em Milão
(355), e declaro Como o imperador cons-
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trangesse os Bispos a condenarem Atanásio, foram desterrados
os que se lhe opuser ãn, a saber: Libério (papa) u, ósio,
velho Bispo de Córdova, Eusébio de Vercelli, Lúcifer de Cá,-
gliari, Dionísio de Milão .e outros. Os demais se intimid aÍam e
permitiram o exílio de Atanásio, o que se fêz não sem tumulto'
do povo alexandrino. Note-se QU€, apesar da traqueza dos Bis-
qo!, o povo permaneceu católico e nã,o aceitou o arianismo; no
Ocidente nem eram tantos os Bispos arianos. Tudo isso vem
pôr em evidência a divindade da Igreja, que permaneceu firme,
enquanto os sectários começ aram á dividir-se em semi-arianos
e eunomianos (ou anomeanos, aeceanos). Os fautores dos ano-
meanos foram Aécio e Eunômio que ensinavam não ser o Filho
semelhante (daóp,or,oç) ao Pai, .nqrrnto Basílio e outros chefes
semi-arianos ensin avam uma certa semelhança entre o pai e o
Filho (6pocouocog) A discórdia no campo ariano começou no se-
gundo concílio de Sirmium, em que os anomeanos, sendo mais
numerosos, redigiram a fórmula de profissão de fé (2., fórmu-
la de Sirmium) rejeitando a fórmula ortodoxa (ôpotonç) como
a semi-atiana (ôp,otoúorcç). Descontentes os semi-arianos com otriunfo dos anomeanos, tlataram de captar as boas graças de
Constâncio, e pedi Íam a celebr ação de um novo sínodo, o que
se têz no ano seguinte (358) em Sirmium, redigindo-se entãoa terceira profissão de fé. E os anomeanos tiveram que acei-tâ-la' Mas pouco tempo durou o triunfo dos semi-arianos, poisia no ano seguinte Constâncio ordenou um concílio geral: osBispos do Ocidente se reuniram em Rimini e os do Oriente emSeleucia' Propôs-lhes o imperador assinarem uma quarta fór-mula composta por um tal Marcos de Aretusa, na qual se lia
gue, segundo as Escrituras, "O Filho é em tudo semelhante aoPai", evitando-se nessa fórmula definitiva tudo o que podia câu-sar controvérsia. Os Bispos ortodoxos (de Rimini) ^rejeit 

aramtal fórmula e requereram a do concílio Niceno.
Depois mandaÍ'am embaixadores a Constâncio paÍa trataremdo assunto. Os arianos, porém, preveniram o impórador e, che-

gando os legados de Rimini, fizeram-nos assinai a quarta fór-
rnula e foram a Rimini obrigar, com ameaças e maus tratos, osBispos a subscreverern -na támbém. Os Bispos qr. estavam emSeleucia não tiveram muita dificuldade em assinar a fórmula.Os de Rimini, porém, tendo voltado às respectivas sés, revo-garam suas assinaturas dadas. Em 360, noro sínodo (ariano)
celebrou-se em Constantinopla para depôr os Bispos semi-a Íia-nos' Assim triunfou o arianismo radicãl. Falecendo Constâncio
em 361, faltou-lhe o grande sustentáculo.
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4) Sob Juliano, toviano, Valente e TeodÓ§io. - Com a morte

de Constâãcio, voltaram do exílio os Bispos católicos e heréti-

cos. S. Atanásio tornou a Alexandria. Aí um concílio facilitou

nruito a readmissão dos lapsos, coisa inaudita ate então. Lú-

cifer de CágliaÍi u, fogoso como era, reclamou contra essa

nímia faciliclãde, e voltou pata a sua cela formando um pe-

queno cisma. Os Separatistas náo tiveram sorte. I

O cisma luciferiano, na Sardenha e Espanha, náo se susten-

tou. O cisma cle Melécio, em Antioquia, também ná'o teve con-

seqüências. Mas entrou a luta ariana em nova fase. Até então

haviam deixado o Espírito Santo f ora de controvérsia. Nesse

ponto, Macedônio, Bispo semi-ariano de Constantinopla, para ser

õonr.qüente, sustentou que o "Espírito Santo não é igual ao

pai e ao Filho, mas foi criado pelo Filho, de quem é servo."

Os que seguiram tal heresia tom atam o nome de pneumatôma-

cos ou macedonianos.
Ao mesmo tempo, Apolinário, Bispo de Laodicéia (que muito

escreveu). quis cóngra çar arianos e católicos, af irmando que na

pessoa á. Ôristo o voüç, alma racional, fôra substituído pelo

hóyoe (verbo divino). Tanto os erros

dos apolinaristas f oram condenaclos
( S. Atanásio f oi ainda exilado Por
lente).í;teodósio convocou o concíli

politanõ I em 381 , effi que f oram condenados os sabelianos,

arianos, apolinaristas e macedonianos, acrescentando ao símbo-

Io niceno i^ " (credo) et Spiritum Sanctum, Dominum et vivific an-

tem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio si-

mul adoratur et conglorif icatur."
O papa S. Dâmasó confirmou as decisões do concílio, e Teo-

dósio decretou penas contra os arianos. Faltando-lhes o apoio

do braço secular, o arianismo decaía ràoidamente.

1) tr'iliadas ao arianismo, devem
mianos, semi-arianos, maced'ônios
Sozôm. III; Soer. I; Rufin. I;
êsse concílio náo é ecumênico, por se

ResPosta: é certo gue alggm
das palâvras de S. Hilário e S'
não se Pode averiguar de que
assinou a terceira fórmula (semi-
poderia ser ortodoxa.
proclamou que seria 

.

âo Pai." Assim most
sabe se morreu reconciliado.
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§ 52. Friscilianistas.

Marcos, monge egípcio, intro duziu na Espanha os erros gnosticos e
maniqueus. 1 Oa primeiros sequazes foram a rica Agape e o retórico
Elpjdio, mas quem divulgou os erros foi Prisciliano, homem rico, douto
e ambicioso, que chegou mais tarde a ser Bispo de Avila. Os Bispos
Instâncio e Salviano seguiram Prisciliano, enquanto Higino, Bispo 

' 
de

Cordova, chamou a atenção de Idácio, metropolita da Lusitânia, §ara a
assustadora propaganda dos erros gnósticos. Idácio nada pôde conse-
guir, apesar do seu zêlo. Em 3S0 convoc aÍan7 um sínodo em Saragoça,
g qual condenou e excomungou Prisciliano. Êste f oi ter com o Papa
S. Dâmaso a ver se alcançava a anulação da sentença. Foi inútil essa
tentativa, mas conseguiu que o govêrno secular não o exilasse.

- Voltou para a Espanha e ltácio,- Bispo de Sossuba (que tinha sido seu
forte adversário), Íoi obrigado a fugir pata as Gálias. Morto Graciano,
Itácio alcançou do usurpador Máximo o concílio de Bordéus, em
gy-e Prisciliano f oi condenado. Como êste apelasse para o imperador,
Máximo chamou-os a Tréveris aonde foram ltácio e 

- 
Idácio como acu-

sadores. O resultado 
_f 
oi que Prisciliano e alguns companheiros foram

executados. q Papa, S. e S. Martiúo de Tours protest aram
contra êsse rigor do bra Tal execução provocou mais adesões
aoi hereges mesmo entre , gu€ principiarám a considerar mártir
o heresiarca Prisciliano. de Totedo 

-(400) 
recond uziu muitos à

Igreja, ficando uns restos da heresia até à ldade Média.
1) Não só a ascese exagerada e a falsa exegese da Sagrada Escritura, ma^s odualismo, as doutrinas anti-trinitárias e imoralidades eram praticadas pelospriscialianistas (conforme paschini e rrück).

§ 53. FeÍagianos.

O pelagianismo é uma reação contra os erros gnóstico-ma-
niqueus. Ao passo que o maniqueísmo atribu i a salvação ao
Espírito Santo, encarnado em Manes, o pelagianismo, chegando
ao extremo contrário, atirma: nã,o se precisa da gtaça, basta a
vontade. Essa heresia foi ensinada na Síria por. Rufino, e em
Roma pelo austero rnonge bretão Pelágio 1, de mãos dadas
com seu amigo Celéstio.

A) Dout.fu pelagiana:_- Negando o dom da justiça original, os pe-
lagiano: ensinam: a) Adão nasceu com a concupistêncía, sulãito 'à 

morte
e -às _dores, como qualquer outro depois do pêcado; b) o pecado dos
primeiros pais nenhuma conseqüência teve paÍa seus descendentes. Se
dizemos, 

- 
pois, 9uê "Adão é o autor dos peôados", deve entender-se no

sentido de nos ter dado o mau exemplo. 
-Não 

havendo pecado original,o batismo nã.o é necessário, mas só útil para nos unir com Jesus Ciirto íc) a vontade livre do homem pode, sern graça nenhuma, tázê-lo ãbr.r-var tôda a lei e evitar tôdas as faltas, aíe as veniais.
Vê-se QUe , ao empregarem o tê

entendiam do modo catolico. Era o
turais)_, oq " gratia legis" (lei antig
exemplo de Cristo) ou a remissão
tados pelas ref utações, os pelagianos
só para a inteligência, umá ilúinaçã
sôbre a vontade- E também essa iluôtraçáo não é dom gratuito de Deus,
mas devida ao homem, por seu mérito. o
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B) Dotrtrina católica. S. Agostinho, principal advers ário
do pelagianismo, assim a expõe:

a) Adao nasceu com a "rectitudo" primitiva, que compreen-
de a graça santificante, o domínio sôbre as paixões, a imorta-
Iidade e a liberdade (com a harmonia entre as potências).

b) Pelo pecado, Adão perdeu todos êsses dons, que deviam
passar à sua descendência.

c) Todos os homens pecaram em Adão; nascem com o pe-
cado original, e estão enfraquecidos por êle, mas conservam o

livre arbítrio. Portanto, é necessário o batismo, para reaver a
graça.

d) Mesmo antes da queda, o homem não poderia alcançar
sua salvação eterna, sobrenatural, sem a graça, pois lhe falta-
ria o meio adequado ao fim. A fortiori, não o pode no estado
atual.

e) Neste estado são necessárias paÍa a salvação eterna a
"gratia curationis" e a "gratia elevationis".

f ) Essa graça é, dom gratuito de Deus; esclarece a inteligên-
cia e impele a vontade, e é indispensável para a salvação.

C) Propagação do pelagianismo.2 Pelágio- deix;ou Celéstio .,
Cartago, enquanto êle mesmo preferiu ir para a Palestina. Pelágio era
lenaz e prudente; Celéstio, muito expansivo, comprometeu-se com im-
prudências, em tôda a Numídia. Aurélio, Bispo de Cartago, convotou um
'sínodo 

em 412, e condenou Celéstio. Êste, porém, reclamou ao Papa, e

fugiu para Éfeso, antes de ter recebjdo resposta de Roma. Em Éfeso
fêz-se ordenar sacerdote. Entretanto, Pelágio ganhava algum terreno em

Jerusalém, até que Orósio levou a S. Jerônimo g a Jo-4o, patriarcà, 
-avisos

mandados por S. Agostinho. O concílio de Jerusalém, convocado por

João, não o quis condenar (pois Pelágio soube expôr tudo com pru-
ãência e calmà). Preferiram pedir ao Papa Inocêncio I que examinasse
Pelágio. Ao mesmo tempo o co ) de Lida o declarava ortodoxo. Mas,
quanão Orósio levou à 

-África o dêsse- concílio,_o9- tispos de

l{ Be reuniram em Cartago e e condenáram _ 
Pelágio e Ce-

léstio, sendo essa condenãção ratif por Inocêncio I.
Infelizmente, Zôzimo, sucessor de Inocêncio, vendo a piedade e 

- 
bons

sentimentos (áparentes e hipócritas) de Cetéstio (que vottara de ÉÍeso,
passando poi Constantinoplà, donde foi e,l.pulso), iulgou..qu_e o1 Bjspg,s
-dá África e até Inocêncio' I iinham procedido com precipitação. E, tendo
recebido uma Íingida profissão de fé de Pelágio, Zózimo escreveu aos
Bispos africanos aconsêlhando um novo exame, o que se fêz no concílio
de 

-Cartago (417). O resultado foi
", EÍn 4I8 reuniram-se novamente
viaram a Roma uma carta sinodal
e Teodós-io I) em que rejeitavam a
que Pelágio e Celéstio compa
ó Íiru*seilr, Íoram excomunga am os dois- para Constantinopla,
onde encontravam o apoio dé ujos erros foram, ilnllmente com

os d. Pelágio, condenados no conci de Éfeso (451). Celéstio voltou
ainda uma íei a ltália, mas Celestino I 'não o acolheu. Poucos foram os

Éíàpãs qu. nao quiierâm aceitar a condenaç{o- de Pelágio e êsses fo-
rani exilàdos por Honório. A doutrina de Pelágio teve pouca voga, por-
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§ 54. Semi-pelagianos. s 55.

que lhe faltou g apoio dos imperadores. og.I3ça, embora aindà não se achasse eÀõiitr,rificou pelo clamor geral, unísiono, contra
p Pel[gio, ou Morgan naBretanha ou na Irlaida48, col. 267.

Nestorianismo 93

ensino da lgreja sôbre a
_era comum, o que se ve_
Pelágio.,f,'

lÍngua bretã. .não -ere sacerdote, nasceu na GrE-2» Noris, Hist. É.trs. Í: 1; lfigne, patr. Lat. t.

§ 54. Semi-pelagianos.

§ 55. Nestorianismo.

alismo relativo à pessoa de
há. duas nature zas em fesus
não admite entre as dum

e a exterior, atribuindo a cada
cia independente. Nestório, seuais a de Cônstantinopla, foi maisdo cristo há não sômente duasta soas. Donde concruiü que Mariasó Mãe de Jesus como homem) masnão @eotóxoç (Mãe de Deus). O espírito soberbo de Nestório

dava mais para retórico que paÍa teólogo. Não obstante havercombatido tôdas as heresiàs ánte_riores, mesmo o pelagianismo,
veio êle mesmo a ser heresi arca. O primeiro ', .u levantar contrao nestorianismo foi g Bispo Proclus; de Cizico. Logo o acompa-
nhou S' Cirilo de Alexandria, que publicou vários escritos sôbrea verdadeira doutritrâ, sôbre as nature zas e pessoa de Cris-to' 1 Entretanto, Nestório procurou ganhar Cãlestino para asua causa. 2 ,.

{
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94 I época: A Igreja entre os povos grego-romanos

Quando, porém, S. Cirilo viu no auge^a. he.resia, ditigiu-se ao Yup?,,,coirforme ó antigo costume da Igreja.". Celestino I convocou um sínodo
.* Romu, sendõ conden ad,a a -heresia de Nestorio. g S. Cirilo foi

de excomunhão, pelo que reuniu
viou a Nestorio a deterrninação da
as do sínodo de Alexandria. Nes-
a-anátemas, assinados tambérn Por
(de Ciro) e André (de Sarlrósato),

Foi então que Teodosio II e Valentiniano III julgaram conveniente con-
vocar ó tercbiro concílio ecumênico em Éf eso (431 ). O Pap_a enviou,
.o*ó legados seus dois Bispos e um sacerdote, enquanto Cantidiano
áãtiá rep-resentar o imperador- e cuidar da ordem. Foram convidados para

ô concílio todos os m-etropolitas. (S. Agostinho morreu antes de se cÔ-

de S. Cirilo, condenaram a here§ia
ca. Os iegados Pontifícios aprq-

' I ã,30 :i? L J;, Já:' . :'.?' ,;",'l,;
conciliábulo, depÔs e excomungou

antidiano era favorável a Nestório,
de modo que Teodosio, mal informado por.seu legado, declarou sem

ef eito o .oàóitio, admitiu à sua presença os deputados tanto do concílio
como do .õnCiLihbulo, conf irmou as decisões dê ambos e pr'endeu Nes-

tOiio, Cirito e Menon. Felizmente, Pulquéria se empenhou iugto. a seu

irmãó Teoáosio . o inclinou pará o tádo dos ortodoxos, restituindo S.

ôiriio e Mánon à liberdade e iubstituindo na Sé de Constantinopla Nes-

rtidários, que adversários de Nes-
munháo do- heresiarca. Êstes foram

de Teodoro
açáo do êrro.
pois, os he-

ás Barsumas,
ceu o nesto-

Bagdad), mas sempÍe vai crescend
não estavam ainda fixados com exatidão
48,-757. Socrat. I{. E. VII,. 32. ---3) -Migne,C. II, 141; Colet, Acta Conc. III, 585.

§ 56. Monotisitisttto.
'&,OrigeÍn. Êutiques, diácono de Nestório, depois Abade, tor-
nou-rõ adversário ieu, caindo no extremo oposto, isto é, ne-

gando a existência das duas nature zas em Cristo. E' diame-

iralmente contrário ao nestorianismo. iu
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§ 56. Monofisitisrno 95

Irnpugnaçáo. Aos eÍros de
(de Antioquia) e Eusébio (de
de Flaviano, patriarca de Const
a comparecer ao sínodo de Const

ados e
embora
es. Apa
Como s

nismo) julgava Dioscuro eü€, segu
sgu predecessor e reagia contra õ nestorianismo. Teodósio ccílvocou umsínodo geral em Efeso, com o fim de defender- 

-eutiques. 
- 

S. 
-[óão 

apro-vou-o e nomeou 
^ 
legados, para o presidirem. lVlas d violento 

- 
biOsôuio

tomara a presidência.
Os trezentos monges 9p Abade Barsumas e os soldados obrigaramos 135 Bispos a d.PÔ.t Flaviano e Eusébio. O primeiro foi- *uiio mal-tratado e f aleceu ainda durante o

para Roma. O concílio, entretant
Êutiques. O Papa anulou as atas
convocar outro sínodo, contra a
morreu Teodósio, e sucedeu-lhe
neral Marclano. Êstes apoiaram o

. ortodoxos, e convoc aram o concíli
l,t

à.

Não foram, porém, aceitos
nares dêste concílio, dos quai
império, com jurisdição río

pgra formar um todo completo. E
Nas Sés de Alexandria ê Antio
monofisitas, que entregaram as
fisitas.

Mas a heresia teve sorte vaÍ
desterrou os Bispos monofisitas:
era-lhes adverso; muJ ; -;;d;id

publicasse u
s naturezas
ficaram desc
e então três

O Papa Felix II
deÀs, *ã ó.i,"pqi t1*"iff'Sí:
comungar todos êl
(4iie:'5?ei, 

a,u. or; X fá#1,f1;Papa Hormisda§.
Pouco a pouco dividiu-se o

tas apresentaram uma fórmu
monofisita de Antioquia. A n
sofreu e morreu na ctuz." A

monofisi
o Papa

denação
ivina de
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96 I época: A Igreia entre os povo§ grego-romanos

oue o Corpo de Cristo era corruptível, mas não por natuteza, senfl.o Por
üõãtiOJ ãã 

- 
Ciisto. c) ' Os fanta-siastás o consideravam incgrruptível e

;rbàiúãirám-se, dizenáo uns que o corpo 4ç Cristo foi criadg, enquanto
outros o negáíam. ál Os: agrioetas prêtendiam que Cristo não era oni-
ciente' mil jacobitas a na

Armênia, tendo un§

'03""'â1":ilti'n:[
prejudicou à lgreia.- Teve muiia io§a por ser anti-nestoriana e po1 c?us? da autoridade
de Éütiqúa. proc"úra'm aproximar-se cada vez mais da lgreia Católica-

s 57. Os origenistas e a controvérsia dos três capítulo§. -

Orígenes üevara'
eraclo. O nexo
chamados "três

ros a número insignificante'
r de sua ortodoxia teve diversas
por estar o arianismo reclamando
da camPanha foi a Palestina e o

fino publicou em Roma a tradução inexata e alterada do negi ,rtQVfu,
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§ 57. Os orlgenistas e a controvérsia dos três capÍtulos Sl

No Egito ainda foi mais vlva a
(que atribuiam a Deus formas hu

gue - apenas acolhera os pobres
tantinopla, morrendo em viagem.
tantinopla, mas náo para sd justi

Sé-culo VI. Havia na
sinhas para habitaçáo de
permitiu medrar nas laura

Depois, o concílio de Constantinopla formulou quinze anátemas contraog outros origenistas.

Três capítulo§. 2 Foi então que Teodoro Ascidas, para
se livrar da condenação de origenisia, têz convergir a aieàçao
de todos paÍa outro assunto: apresentou ao imp-erador, como
meio de reconduzir os monofisitás ao seio da lgieja, a conde-
nação de três escritos, a saber: os de Teodoro- dõ Mopsueste,
os de Teodoro de Ciro e a carta de lbas. O imperadoi publi-
cou a conde nação dos três capítulos, assinada, nao sem hesi-
tação, pelos Bispos orientais. Mas o resultado foi levantar-se
uma grande celeuma na lgreja, pois os Bispos do Ocidente viam
nisso' grande perigo para a autoridade do concílio calcedorer-
§9, que havia recebido Ibas e Teodoro no grêmio da lgreja,
visto §e haverem retratado. Assim parecia Íaver condeãaçâo
de um concílio ecumênico e, portanto, um êrro na fé. Para lhes
vencer a resistência, Justiniano convidou o Papa Vigílio a ir a
Constantinopla. Aí o Papa rejeitou muitas vêáes a õondenação.
Mas, afinal, reconheceu-a no ser "Judicatum", com a cláusula,
porém, de nada redundar daí em detrimento do concílio Cal-
cedonense. Ora, o "Judicatum" não foi aceito em muitos países
e até provocou veementes reclamações dos Bispos do Ociàente;
p- €X., Facundo, Bispo de Hermane, escreveu doze lívros em
defesa dos ll_.t capítulos. Para restabelecer a pã2, Vigílio reti-
rou o seu "Judicatum" e combinou com o imperadoi que se
convocasse um concílio. Mas, iâ antes do concílio, outro de-
creto imperial condenava os três capítulos, de modo que o papa,
Aponta,mentos - 7

T

-

^/
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98 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

assim ludibriado, resolveu lançar a excomunhão sôbre os Bis-

for quu tinham assinado êsse último decreto imperial. A cólera

ào imperador levou o Papa a retugiar-se na igreja.de-S'.Pedro
(óons'iantinopla) e depóis na d. g Eufêmia (Calcedônia).

Daí excomungou os Biipos que seguiam o imperador, depÔs e

anatematizou-Ascidas e-pubúcou uma encíclica em que justi-

ficava seu modo de agir. os Bispos orientais (até os excomun-

gados) se sujeitaram 1o Papa e êste Íoi para Constantinopla,

íendo'muito bem recebid<. Tratava-se da escolha do lugar para

a celebraçáo do v concílio ecumênico: o Papa queria o ociden-

ie, o i*petador, o Oriente. Celebrando-se o sínodo em Cons

tantinoplã, o Papa se declarou contra êle, e publicou- o seu

"Constituium", sôbre os três capítulos, o que o imperador não

reconheceu. Oi Bispos do Concílio, que nada sabiam do "Consti-
tutum,,, condenaram os três capítulos. o Papa aceitou, enfim, - !:r!

essa condenação, não consentindo, porém, que lbas e Teodo- \--
reto fôssem tidos como hereges. De caminho para Roma, mor-

reu Vigílio. Sucedeu-lhe Pelágio I, qle reconheceu por ecu-

mênico 
"o 

concílio de Constantlnopla. Mas os Bispos do Oci-

dente fizeram então o cisrna, que em Aquiléia durou até ao ano

700 (noutras partes durou menos). o proceder 
-indeciso 

de vi-
gílio nada tem que ver com a questão da infalibilidade pontifí-

üa; não errou na fé, mas-vacilava na conveniência da conde-

,rça" dos três capítúlos. Olhando Para o Oriente: era forçoso

condená-los; vendo o Ocidente, devia recuar'

1) Euetius, origenianorum librl tre6, expõe -a vitla, doutrina o erro. .tlo orÍ'
ãâ"'.i]""-l""zl-ÊZiã., ô. 'c:'tÍ,7i6; aricundus, Defens. triun cep. 4, c' 4t
Ilarduin. III, 9.

ã{- § 58' Monoteletiemo'

Origem. -}g msnsfisitismo continuou sob nova forma: o mo-

not.t.Tirrno, cujo autor foi Sérgio, patriarca de Constantinopla'

Querendo o imperador Heráclio unificar o império, para o ro-

bustecer contra os per§as, viu que era necessário haver também

u"iá"6. na fé. Sérgio quis aiudá-lo neste sentido, propondo nova

fórmula, em que omitiá o número das naturezas em Cristo' pro-

pondo, porém, que se admitisse a existência de uma só vontade'

É'o monoteletismo, 1'

E' verdade que, moralmente, uma vontade (a humana) quer

o mesmo que a outra (a divina), e assim pode. considerar-se

urn" ,ó ,ont"d.. Mas fiàicamente há duas vontades em cristo,

oois são dois os princípios das ações, a saber, as duas nature-

;;;. §; "" 
§antos'padrêr nunca se referiam a tal assunto, é por-

ã;; ;-;ú;"; desnecessário e claro' Essa nova fórmula de

§eigio, longe de unificar a fé dos cristãos, veio perturbá-los. 
. 
r

\
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§ 58. Monoteletismo 99

por qutra fórmula chamada "tipo". lá, era uma certa concessão em favor
dos católicos, pois, enquanto a éctese professava uma só vontade em
Cristo, 

_ 
a f órmula "tipo" proibia se fala-sse em uma ou duas vontades,

1) Hefele, C. G, Iff, 110; Earduin. frl, 191,

7tl
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100 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

III.OCULTOEADI§CIPLINA.

§ 59. Batismo. 1

Ao rito essencial acrescentaram nessa época várias cerimô-
nias: a insuflaÇão, o sal, o tacto do nariz e das orelhas (prp-
nunciando a palavra: Efeta), os sinais da cÍuz no peito e na
f ronte. Davam ao batizando uma moeda. Durante os exorcis-
mos viravam-no paÍa o Ocidente (renunciar a Satanás), depois
para o Oriente (adesão a Cristo). As vigílias da Páscoa e de

Pentecostes eram os dias marcados paÍa os batismos solenes.
Depois também a vigília da Epifania, o que ficou em uso, ape-
sar da reprov açáo do Papa Leão Magno. Enfim também os dias
de Natal e de S. João Batista serviam paÍa batizar. Em artigo
de morte não se escolhia ocasião nem lugar. No princípio bati-
zavam numa piscina rodeada de véus; depois colocaram uma
pia dentro da igreja. O costume de retardar o batismo provinha
do desejo a) de morrer com a graça batismal; b) de viver mais
livre com suas paixões, pois a penitência era rigorosa; c) de
esperar os trinta e três anos de Nosso Senhor; d) de aguardar
ensejo de se batizar em águas do Jordão.

Os Bispos, porém, sempre protestaram contra êsse abuso.

Embora o batismo conferido por um leigo fôsse válido, nem

todos o admitiam na prática.

1) Groene, Sacramentum, Brilon, 1353; Ciril. Catech. 19, 2L, 22.

§ 60. Eucaristia.

Apesar da disciplina do arcano (já eÍn declínio, por menos

necess ária), os Santos Padres f alam da Eucaristia mais fran-
camente e com tal precisão que bem deixam ver qual a sua fé
no sacramento da Eucaristia. Referem-se especialmente à tran-
substanciação, à presença real de Jesus na hóstia, e ao caráter
expiatório do sacrif ício eucarístico. Notadamente S. Cirilo Jero-
solimitano, em suas vinte e três catequeses, tem tratados am-
plos sôbre os efeitos da comunhão sacramental, a mudança de

substância, na consagraçã,o, e o mais que diz respeito ao sacri-
fício da missa. 1

S. Cirilo de Alexandria chega ao ponto de se aproveitar da
doutrina católica relativa à Etrcaristia paÍa daí tirar argumento

contra o nestorianismo, o que denota quão firme era a crença no

SS. Sacramento.
S. Gregório Nazianzeno, S. Ambrósio, S. Jerôniffio, S, Hilário,

designam a santa Eucaristia por expressões mui significativas e

\\
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§ 61. Outros sacramentos. § 62. Culto

sempre muito respeitosas. A missa era o ato principal do culto,
da liturgia, e por isso com o vocábulo "liturgia" se indicava a
celebr açáo do ato litúrgico por excelência: o sacrif ício euca-
rístico.

f ) Sehwane, Dogmengiesch. If, 988.

§ 61. Outros sacramento§.

Cdsma. - Nas ,paróquias rurais êste sacramento iá estava separado
do batismo, pois ai eram os simples sacerdotes que batizavam (e não
crismavam). No Oriente também os simples sacerdotes conferiam a
confirmaçáo, no Ocidente isto raras vêzes se dava, g só com .delegação
pontifícia.

Penitência. Os Padres 'dessa época ensinam a mesma 'doutrina tra-
dicional, mas insistem mais na obrigação da confissão e na defesa do
poder das chaves, certamente por julgarem oportuna a insistência. Na

Extrerna Unção. - No sacramentário de S. Gregório iâ se encontra
descrito o rito da administração dêste sacramento, õomo hoje se taz. A
mesmo se acha no livro "De sacerdotio", de S. João Crisóstomo.

era o essencial na ordenação de
nções no presbiterato e episcopato
bém a entrega dos instrumentos.
poÍ se evitar controvérsia sôbre a

§ 62. Culto.

Caindo pouco a pouco a disciplina do arcano, os Padres da
Igreja propuseram neste período o ensino claro sôbre a Euca-
ristia e seu culto ou, simplesmente, a liturgia. Há, várias liturgias:

10r
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Igreja entre os povos grego-romanosrcz

Em tôdasrJ â missa ' se achava dividida em duas partes:
A) Missa catecumenoruffi, composta do Introito, Kyrie, Gloria,

pâx, coleta, epístola, salmos, evangelho (cantado pelo diácono)
e homília feita pelo Bispo.

B) Missa fidelium. Depois do "ite, missa est", com que os

diáconos despediam os catecúmenos, retiravam-se êstes e co-
meçava a missa prôpriamente dita. 3 Recebiam as "oblatas"
dos fiéis para a sta. comunhão do clero e dos leigop; o Bispo
lavav.a as mãos e continuava o sacrif ício com o prefácio, o

"sanctus" e a consagraçáo, porém sem elevação, o que Íaziam
(como ainda hoje se usa no Oriente) antes da comunhão. A
elevação, separadamente, entrou em uso no século XI. Feitas as

orações pelos vivos e mortos, continuava o celebrante com o

"Pater", "Agnus" e a comunhão, que recebiam o .Bispo, os sa-
cerdotes, os diáconos e os leigos, tomando-a nas mãos. Era
então costume comungar sob as duas espécies. Como prepara-

ção paÍa a s. comunhão requeria-se, além do estado de graça
e o jejum desde a meia noite, estar de mãos lavadas. Depois
da comunhão, o Bispo dava a bênção e 

-estava terminada a

missa.
No Oriente já começava a lavrar a lfieza dos fiéis nesse p_eríodo,

como se depreehde do ardor com que os Bispos (nomeadamente S. João
Crisóstqmoi insistiam na necessidáde de se receber a sta. comunhão.
As homílias dos Bispos durante as missas eram feitas ora no trono
(atrás do altar), ora no altar, ora no ambon ou primeiro púlpito.

Durante a missa eram mais ou menos contínuas as leituras da Sa-
grada Escritura. Depois foram determinando certos trechos para as
diferentes festividades. Êsses trechos foram reunidos num livro que cha-
maram "lecion ário". As. passagens dos evangelhos estavam num livro
separado; Havia ainda o§ antifonários, o saltério, o sacramentário. Tudo
isso foi depois substituído pelo missal. Outro livro era chamado "Dípti-
cas" ou tabelas em que se escreviam os nomes dos que deviam ser
comemorados na missa.

Festas. Além das festas màrianas (Anunciaçáo, Purific açáo, Apre-

1) Com isso não se afirma que S. Tiago e S. Marcos as tivessem' introduzido
tals quals na Íorma atual. 2) Martêne, de Âutig. ecl. rit. f, cap. 3.
S) Selvagigio, Ântlq. CHst, lnst. II, 2, § D. 4.

§ 63. Templos.

Os primeiros cristãos se reuniam em salas para a celebração -dgs san-
tos mistérios. Não tinham casa própria. Durante as perseguições Íê-
fugiavam-se nas catacumbas.

Somente do ano 312 em diante, tiveram liberdade para celebrar em
público o culto gue guisessem.
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§ M. Vestes litúrgicas 103

A partir dessa data ê que começaramr tamb_ém a construir as primeiras
igrejás, a que deram o nome de basílicas. Derivam-se a uS lgmpo da
casa romana (atrium) e da basílica civil. A basílica cristã diferia da
civil pela divisão interna, pois aquela tinha três naves, enquanto esta
era uma simples sala retangular.

As primeiras basílicas eram divididas em três partes principais: ves-
tíbulo, naves, ábside.

Vestíbulo-pórtico-nartex é a parte anterior da basílica. Aí estava a
piscina das abluções. Além da piscina ficavam os ouvintes (que du-
rante a prática entravam na igreja); aquem, os plangentes (penitentes
públicos).

Nave parte central. Ocupavam-na os prostrados (ficavam de joelhos
até ao Ofertório, e então saíam) e os consistentes (assistiam a todo
o sacrifício, mas não comungavam). As naves laterais eÍam ocupadas
pelos que comungavam, sendo que os clérigos e as virgens tinham lu-
gares especiais.

Ábside ou santuário era o lugar onde se rcalizava o santo sacrifício.
Ao redor da ábside ficavam os assentos dos Padres e ao fundo a cá-
tedra do Bispo. Na entrada da ábside ficava o altar encimado pelo
"Ciborium" (construção de quatro colunas terminadas e cobertas por um
dossel, de que pendia uma pombinha ou caixinha de ouro para se guar-
dar o SS. Sacramento).

Mais tarde a nave principal foi atravessada por uma nova construção
que reçebeu o nome de transepto. Aí é que ficavam og dois "âmbones"
(púlpitos para o canto do evangelho e da epístola).

§ 64. Vestes litúrgicas.

Origem. Não são transformação das vestes do Antigo Tes-
tamento, nem foram inventadas pelos primeiros cristãos. São
desenvolvimento das vestes profanas, conservadas e melhoÍà-
das pelo clero. Primitivatnente as vestes litúrgicas eram as mes-
mas do uso diário, só mais finas. Por isso não é possível dizer
exatamente como trajavam os clérigos dos três primeiros sé-
culos, no desempenho das funções sacras. E' muito provável que

os clérigos depois do século VI começassem a usar veste dife-
rente da dos leigos, pois neste século se . efetuou a mudança
na vestimenta do povo.

Os romanos escolheram então uma veste mais curta, enquanto
os clérigos ficaram com a longa. No século VIII tôda a transfoÍ-
mação 'da veste clerical estava feita. Sabemos que desde então
as vestes dos clérigo não eram as mesmas durante as funções
e na vid a particular. Não havia prescrições formais para as vestes.
Era costume geral conservar as formas antigas e nada se mudar
na liturgia, sem licença do Pontífice Romano. As vestes litúr-
gicas podem agrupar-se em três classes: a) paramentos sa-
cerdotais; b) paramentos episcopais; c) paramentos reservados
ao S. Padre.
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I04 I época: A lgreja entre os povos grego-romanos

As vestes sacerdotais são: amicto, alva, cíngulo, manípulo, estola,
casula.

Amicto. Origem obscura. Talvez tenha sido introduzido só para r€-
vestir decentemente o pescoço do sacerdote. Está em uso desde o século
VIII. A princípio era usado por cima da alva, para cobrir a cabeça do
sacerdote durante as f unções.

A alva tem sua origem na túnica cotidiana dos romanos, E' a maisa litúrgicas.
cordãocomq àcintura.d i,ã:'ü,.'T§"fr 

"1áâ"J3'T?:?3esquerdo ou mesmo na mão. Foi i no século VI.
No século IX iâ se usava em tôda parte.

Estola. Entre os romanos, a estola era um vestido comprido, rnuito
parecido com a túnica. Diferia sômente por ter muitas rendas e enfeites.
Supresso _êste vestido, com€çaram a usar só a borda (latum - ora) do
mesmo. Os eclesiásticos imitaram nisso os leigos. Quer na vida civil,
qqer no . exercício das funções sacras, vestiam a- estola, a princípio como
hábito de gala, e depois guardaram dela só a borda riôa. O uso da
estola existia no Oriente no século IV, passando para o Ocidente no
século VI. l, a estola ficou Í€s€Í-
vada aos

Casula "paenula", manto que
envolviat etinhasó a abertúra
para dar passagem à cabeça. Tinha como ornato apenas uma tira bor-
dada paÍa^cobrir a costura da frente. Usavam-trâ, outrora, tanto os leigos
como o clero. E' o que se veiifica nas pinturai das caÍacumbas. Deõde
o século V até ao X era veste litúrgica nas funções sacras para todos
os clérigos. ,

Dalmática. E' a veste litúrgica do diácono. Era traje característico dos
dálmatas. Daí o nome. Os rtmanos a adotaram Ílo'século II.

ho ou de lá,
largas. Duas

gas., A lgreja

33í:*.,í'T.í;
lo IV o Papa Silvestre IV determinou

que fôsse insígnia dos diáconos de Roma.

§ 65" Vida monástica. '

A) norigem. Os alicerces da yida monástica são as palavras
com que Nosso Senhor aconselhava a renúncia ao mundo a fim
de se conseguir a perfeição. Daí (e não de doutrinas filosófi-
cas) , a vida de oração e penitência, de trabalho e imolação,
de obediência e pureza de costumes de tantos gue, já durante
o tempo das perseguições, abraÇaram os conselhos evangéli-
cos, retirando-se ao recolhimento e solidão dos êrmos.

Do terceiro século em diante acentuou-se a vida eremítica,
tendo por iniciador S. Paulo, na Tebaida. Descoberto pelo jo-
vem Antão, filho de rico negociante de Alexandfla, teve assim
quem o sepultasse e lhe seguisse os passos na vida de anaco-
reta. S. Antão foi o insigne mestre sob cuja direção vieram co-
Iocar-se numerosos discípulos. Y
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§ 66, Olhar retrospectivo r05

B) lllonges do Oriente. Tendo S. Pacôrnio, natural da alta
Tebaida, abraçado a vida monástica após o serviço militar, viu
agremia.rem-se, aos poucos, uns sete mil monges, sob sua obe-
diência. Foi preciso organi zar então a vida monástica, o que S.
Pacômio tê2, agrupando uns quarenta religiosos em cadà co-
munidade.

A reunião de umas quarenta (outros dizem dez) comunida-
des formava um mosteiro, com mil e quinhentos cenobitas. As
comunidades femininas eram dirigidas pela irmã de S. Pacômio.
S. Hilarião propagou tal método de vida na Palestina, Síria,
Arábia e Mesopotâmia. Como S. Basílio Magno estudou a vida
ascética naquelas paragens, tornou-se no Ponto e na Capa-
dócia o introdutor e organi zador da vida cenobítica, havendo
paÍa seus Ínonges composto regras que ainda hoje perduram
como base da vida religiosa. A vida monástica f lorescente no
século IV decaiu com as controvérsias dogmáticas e as heresias.

C) Monges do Ocidente. E' em meados do século IV que
S. Atanâsio, exilado em Tréveris, ensina às cristandades latinas
a vida cenobítica aprendida no Oriente. Com seus escritos, S.
Jerônimo contribuiu paÍa a funda çáo de mosteiros na ltália. S.
Ambrósio os fundou em Milão, donde S. Agostinho levou a idéia
parLHipona. S. Hilário de Poitiers e seu ãiscipulo S. Martinho
de Tours são os pioneiros da vida religiosa nas Gálias.

Aos monges é que a Europa deve a salvação durante as
invasões dos bárbaros, pois foram os civilizadores dos Visi-
godos, Suevos e de outras tribos germânicas e eslavas. Além
do mais, o amanho das terras, o saneamento dos pântanos, a
formação de aldeias e cidades a êles se deve. Isto, sem ante-
cipar o que se deve aos beneditinos no campo da ciência e da
cultura em gerat.

§ 66. Olhar retrospectivo.

A lgreja, -desde o princípio, traz o sêlo de sua origem divina
9u€, Ionge de se apagar no sangue de três sécutos de martírios,
saiu mais brilhante da escuridão das catacumbas.

Vitoriosa em sua aparente impotência contra o despotismo
furibundo e poderoso dos governantes de Roma, teve ; Igreja
Que se defender de inimigos internos mais prejudiciais; õomo
o combate aos preconceitos pagãos despertou 

- 
numerosos e bri-

lhantes apologisGas, assim as heresias suscitaram uma plêiade
de escritores, denodados campeões na luta pela ortodoxia, infle-
xíveis, constantes na fé, os Santos Padres.

a
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t0ô I época: A lgreja entre os povos grego-Íomanos

Digladiando-se reciprocamente, as heresias se iam desf azendo

e a doutrina da Igreja, cada vez mais es larecida, fixava
sua terminologia, defendia-se com a exegese das Sagradas Es-
crituras, e f irmava-se nas def inições dos concílios ecumênicos.

Em suas relações com o Estado, é patente a benéfica influên-
cia da Igreja, desde a reforma social em tôdas as classes, com

os melhoramentos materiais de assistência aos desamparados,

até à cultura das artes e letras, a distribuição da justiça e o

espírito de legislação.
E' verdade que a proteção do Estado degenerou muitas vêzes

em opressão, os imperantes se intrometiam indebitamente em

assuntos eclesiásticos, usurpavam direitos que pertenciam à

Igreja docente e achavam sempre alguns Bispos fracos e monge§

descontentes que os apoiavâffi, aÍa não lembrar Bispos e moÍl-
ges heréticos.

Mas êsse elemento humano que a Igreja devia formar em seus

moldes, modificando paulatinamente ou af astando de suas f i-
leiras, foi e será sempre o objeto de sua preocupação e solici-
tude, nas pelejas e conquistas, que lhe dão o caráúer de Igreia
militante.

Os membros nocivos, a Igreja os despedia, se frustravam as

tentativas de reconciliação. Aparecem os primeiros anti-papas
e Bispos usurpadores. Mas a Sé de Ronta continua primacial, de

direito e de f ato, mau grado as divergências no modo de se

encarar os assuntos e a traqueza ou precipitação de algum Pon-
tíf ice.

Para resistir a tantas e tão furibundas tempestades, só es-

tando no leme da barquinha a onipotettte mão de Deus.

rri E
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SEGUNDA ÉPOCA.

A IGREJA ENTRE OS POVOS

GERMANOS E ESLAVOS.
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Primeiro período.

DA INVASÃO DOS BÁRBAROS (376)
ATE'AO PONTIFICADO
DE GREGóRrO Vrr (107s)

A. Desenvolvimento exterior da lgreia.
I. DIFUSÃO DO CRISTIANISMO.

§ 67. Emigraçáo dos povos.

As emigrações dos povos germânicos pagãos começaram iâ pú ano
390 anteí de Cristo, juntamente com os gauleses. Em I 16 a. Cr., os
Cimbros e Teutões emigraram para o sul, sendo repelidos por Mário.
No século IV p. Cr. é que se deram as conhecidas emigrações dos povos
ou invasões dos bárbaros.

A) Os Visigodos Íaziam parte dos Godos que habitavam a região do
mar Cáspio e do Mar Negro. Impelidos pelos Hunos do Oriente, os
Visigodos atravessaram o Danúbio, invadiram a Sérvia q a Bulgárit ."
marchavam para Constantinopla, quando Arcádio os desviou pará a Itá-
lia. Em 410, Alarico, chefe dos Visigodos, saqueou Roma e marchou para
a Calâbria,' onde úorreu. Seu sucéssor,' Atáulfo, levou os Visigodos a
libertar as Gálias de três usurpadores (recebendo em recompensa a Gá-
lia inferior). Depois, expulsando da Espanha três invasores, ai se esta-
beleceram definitivamente.

B) Os Vôndalos, das costas do Báltico, invadiram com os Burgúndios,
Alanos e Suevos a Germânia, a Gália e a ltália. Depois de vários con-
tratempos, fixaram-se os Burgúndios na bacia do Ródano; os Vândalos
na Andaluzia; os Alanos, trâ Lusitânia; os Suevos, trâ Galiza. Aos pou-

sapareceram, os Suevos foram subjugados pelos Visi-

''fl;oÍ,:.rl?fr o;lf,r3,r*l'J;?; o Reno, mas depois rixa-

D) Os Saxó'es estacionavam nas margens do Veser e Elba, mas passa-
ram à Bretanha, quando os Bretões pediram auxílio contra os Pictos e
Escotos (do Norte). Os Saxões repeliram os Pictos, mas ficaram des-
contentes com a recompensa (uma ilha) e invadiram o país. Mais tarde
vieram os Anglos, gu€ se uniram aos Saxões e mudaram o nome de
Bretanha para o de Inglaterra. No século IX dá-se a invasão dos Nor-
mandos.

1) No estudar&m-se fatos da
até 68 éPoca não começa, ent
obriga ao século fV_, em que
em co ilizagão cristã, e em q
Europa.

I t\r'afraa

I Inglater:
I

L,
o Mar N.s"olDanúbio

Inglaterra

I ,,
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§ 68. Os gerÍnanos nos países roÍnanos.

A) Por que os bárbaros emigrarurn? O que levou os bâr-
baros a emigrar para o sul da Europa f oi a necessidade de
ampliar o terreno para os rebanhos. Na escolha da região fo-
ram guiados pelo atrativo do sul para os povos do norte.

B) Como conquistaraÍn o império? No exército romano
havia muitos soldados germanos, que tinham seus rendimentos e

chegaram a ter por sôldo o têrço duma propriedade rural. Que
os bárbaros não entraram com o fim de conquistar vê-se do res-
peito que tinham ao imperador, como a um deus. 1 Odoacro
obrigou Augusto a escrever de Roma que bastava um imperador
no Ocidente e que em Roma bastava ficar Odoacro com o título
de patrício romano e rei dos visigodos. Donde se segue que náo
tinham em mira a conquista do império. Contudo, houve muitos
horrores, e a fusão geral das raças levou três séculos a se efe-
tuar, ainda que em alguns lugares se f izesse muito depressa. A
civilizaçáo continuou romana.

C) Qual o papel dos bfubaros? I) Ser flagelos de Deus.
Alarico dizia: "Uma fôrça misteriosa me impele a castigar, e

não sei por que." Atila, chefe dos hunos, sê intitul ava "açoite de
Deus" t pãra castigo dos romanos, dos quais se dizia: "O povo
romano, corrupto, ri até morrer." Viviam em banquetes e orgias.
I I ) Estabelecer novas populações sôbre a ruína das antigas.

D) Como se portou a Igreja?
I) Cristianizou os bárbaros.

II ) Harmonizou vencidos e vencedores.
III) Salvou da sociedade antiga o que ainda prestava.

1) Cfr. René Macaigne, L'Eglise Mérovingien et l'Etat Pontifical.

§ 69. Conversão dos Suevos. 1

Êste pequeno povo, vindo da Germânia, s€ aliara aos burgúndios, aos
vândalos e aos alanos paÍa invadir as Gálias; tinha penetúdo na Es-
p_anha, com êstes dois últimos povos, e tinha fundado, 

- 
sob o . mando de

Hermanrico, ao norceste da península, um reino ariano 2, que se
estendia na Lusilânia. Enr 551, o rei dos suevos, Cariarico, tendo al-
cançado a cura da filha, por intercessãci de S. Martinho de Tours,
mandou edificar uma soberba igreja em honra dêste santo e abraçou
?_ fé que o grande Bispo das Gálias tão admiràvelmente profess ara.
Numerosos milagres se operavam naquele templo e o povo, comovido
com tais prodígios, não trepidou em imitar o exemplo- de seu chefe,
renunciando ao arianismo. O maior apósfolo da evangelizaçã,o dos su€-
voE fqi S. Martinho da Panônia. O filho e sucessor ãe Cariarico, Teo-
domiro, completou o bem iniciado pelo pai; combinou com os Bisilos as
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§ 70, A lgreja sob o império dos Visigodos I I I

providências a tomar paÍa arrancar até as últimas ruízes da heresia, e
assegurãÍ, .com- regras e leis severas, 

- 
a conservação da disciplina caló-

Iica. O reino dos suevos foi substituído pelo dos visigodos em 585.

s&, de__Cauly, tomo If, pá9. gZ5. 
- Z» paschl-

cap. III, 2, diz euê, primeiramente,' §e esta-do paganismo ao catolicismo, mas os vi-

§ 70, A tgre;a sob o irnpério dos Visigodos.

Os visigodos foram do Danúbio para a Bulgária e iam para a
Trácia e Macedônia, quando Arcádio, Ievado por Rufino, os des-
viou e dirigiu paÍa a Itália.

Em 403 os visigodos f oram batidos por Stilicão em Verona
e Ravena, mas em 410 efetua ram o saque de Roma, chef iados
por Alarico. Êste morreu, tempos depois , flã Caláb ria, e seu su-
cessor Ataulf o, após ter ajudado a França, estabeleceu-se em
Tolosa. Vencidos por Clovis (510), foram os visigodos à Es-
panha para a livrar de povos invasores. Em recompensa, os vi-
sigodos recebeÍam parte da Espanha e depois conquistaram
quase tôda a península lbérica, subjugando os vândalos e suevos.
Os visigodos, que se converteram ao cristianismo, forarn arianos
no comêço, ainda que houvesse católicos entre êles.'€aBisp+e*i*no
WffiIas traduziu a Bíblia em língua gótica. Leovigildo, rei dos
visigodos, levou a monarquia a grande altura, conquistando o reino
dos suevos. Mas Leovigildo eÍa ariano , e, como os predecessores,
perseguiu os católicos, não poupando seu próprio filho Herme-
negildo, que se educara em Sevilha num colégio de seu tio rilâ-
terno, o Bispo católico Leandro. Aí chegou a conhecer e amar
o catolicismo.

Casando-se com lng$neq f ilha de Clovis e princesa cató-
lica, Hermenegildo abraçou o catolicismo quando vice-rei de Se-
vilha. Morreu mártir da sua fé, por se recusar a receber a sant a '-
comunhão das mãos de um Bispo ariano. 1 Leovigildo arre- '

pendeu-se de haver tratado mal os católicos, e, pelo fim da
vida, charnou do exílio os Bispos. Assim ficou reservada a Re-
caredo, seu filho e sucessor, a glória de implantar na Espanha a
fé católica (587).

Nesse mesmo ano houve o primeiro concílio de Toledo,
básico para o catolicismo na Espanha. Nêle tomaram parte oitenta
Bispos e outros mandaram representantes. Foi ai mais uma vez
condenada solene e unânimemente a heresia afiana. Declararam
que abraçavam os quatro grandes concílios e todos os mais que
não estivessem em contraposição com êles. Determinaram que os
sacerdotes e diáconos convertidos do arianismo precisâvam de-

http://www.obrascatolicas.com



I

ll2 II época: A lgreja entre os povos germanos e eslavos

mitir as respectivas mulheres: preceituaram que os clérigos les-
sem à mesa a Sagrada Escritura, e proibiram-lhes ter em casa

pessoas de outro sexo.
Êsses decretos do concílio de Toledo tiveram tôrça de lei

civil, cujo compêndio formou o "Codex Visigothorum", código
cristão, sábio, sistemático e social.

'Durante o século VII houve cinqüenta concílios. Havia Bis-
pos excelentes, como os três irmãos S. Leandro e S. Isidoro (de

Sevilha), S. Fulgêncio (de Cartagena), S. Eugênio (de Toledo).
Mesmo assim, até ao fim do século VII, não conseguiram cris-
tianizar inteiramente a Espanha. Uma dificuldade inesperada era

o núme.ro de conversões aparentes e f ingidas dos judeus.

Dois concílios deram leis severas contra êles, mas com

pouco fruto. A queda do reino dos visigodos foi causada não só

pela intriga dos judeus, mas também pela f usão mal f eita das

raças, pela ambição na eleição dos reis e pelas maquinações dos

árabes, QUê, da Africa Setentrional, iâ espreitavam ocasião para
se introduzirem na península.

O ensejo apareceu: ' os judeus e um cunhado de Yitiza, rei
deposto, convidaram os sarracenos a invadir a Espanha, o que

tizeram chefiados por Tarik. Em Gibraltar (Monte Calpe) foram
os visigodos derrotados pela primeira vez, e em Xerez de la
Frontera (71 I ) foram completamente desbaratados.

Ainda que as condições de capitulação f ôssem f avoráveis,
uma grande parte dos visigodos preferiu retirar-se Para a mon-
tanha das Astúrias e aí formar seu reino. Pouco a pouco foram
novamente ampliando seu domínio, mas a reconquista durou seis

séculos, até gue , em 1492, Fernando e Isabel expulsaram os

árabes do seu último reduto: Granada.
Foi neste período que se f ormou o caráter prof undamente

católico dos castelhanos.

1) Paschlni, Lezionl di storia eccl. t. Ir e Brück,_ IfirchenEiesch., afirmam qge
Éerrnenegildo guerreou Leovigildo, talvez obrigado pelas eircunstâncias poll-
tico-religiiosas. 

,;Í

§ 71. A lgreja sob os Vândalos da África. 1

Os vândalos saíram da Panônia em m, P ara a África foram
em m, sob o mando de Censerico (t ffi), crudelíssimo e des-
prezível, mas admirável pela fôrça de vontade. Quando lâ apa-
receram os vândalos, S. Agostinho já estava à morte, mas ainda

animou os Bispos e sacerdotes a ajudarem o povo e não o aban-

donarem, Em vinte anos, Genserico ionquistou tôda a Mauritâ-
nia com seus 700 bispados, reduzindo-os tanto guê, no tempo de
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§ 72. A lgreja sob os Ostrogodos e Lombardos na ltália 113

S. Gregório (t 696), só havia três bispados. Se no saque de

Roma Genserico poupou os habitantes, foi maravilhado perante
o valor de S. Leão Magno. Genserico era ariano e forte perse-
guidor dos católicos, principalmente dos bizantinos. Os vândalos
nunca se converteram ao catolicismo ; apaÍecem na história ecle-
siástica só como perseguidores. Ainda bem que seu domínio foi
ef êmero. frl*merieo, f ilho e sucessor de Genserico, não se portou
melhor que o pai.

Ainda que no princípio fôsse indulgente para com os católi-
cos, 40.000 foram mortos por êle, náo contando cativos e os
mais. Em seu reinado deu-se o milagre de Tipasa (os seus ha-
bitantes f alavam, tendo as línguas amputadas). Sob os dois reis
seguintes a sorte da Igreja foi variável. S. Fulgêncio e outros
foram exilados paÍa a Sardenha. Quem trouxe a paz à lgreja foi
Hilderico. Mas em breve f oi destronado por Gelimer. Em 534,
0s vândalos, vencidos por Belisário, general de Justiniano I,
foranr substituídos pelos bizantinos, e êstes pelos árabes, ern 692.

1) VÍtor de Vite; Ruinart, Hist. persec. Vandal.

§ 72. A lgreia sob os Ostrogodos e Lo'mbardos na ltália.

A) História profana. Em três séculos, quatro povos se substituem na
Itália: em 476 acaba o Império Ocidental sob o último imperador Rô-
mulq Augústulo, e vêm os i hérulos (47M93) ocupar o paí§; de 493 até
553 'os ostrogodos; 553-568 os bizantinos; de 56&777 'os lombardos.

I) Os héruIos eram uma fiação diminuta a serviço do§ romanos contra
ôldo

fa-

ó3i
dental. Mas Teodorico, rei dos ostrogodos, apoiou o imperador Zenáo,
e foi remunerado com a investidura da ltália, ocupada pelos hérulos.
Teodorico venceu Odoacro duas vêzes, mas êste sd se rendeu com a

III) Morto Teodorico, os bizantinos tentaram ocupar a ltália. Seu
general, Narsés, venceu Tótila no Vesúvio.

ry) Qq da Pan_Qaia a convite de Narsés. Guia-
dos por A custo o norte da ltália, e fixaram aí seu
reinado, c avia. ;

Apontamentos - 8

I
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ll4 II época: A lgreja entre os

B) História eclesiástica I)

povos germanos e eslavos

Teodorico era ariano, tnas não
perseguidor, antes tolerante e até protetor do catolicismo em
certas ocasiões, como, por exemplo, na punição dos maniqueus,
no apoio ao Papa Símaco contra o anti-p apa Lourenço. Nisto
andou muito aiuizadamente, porque a grande maioria dos seus
súditos era formada pelos romanos católicos. Mas em 519, aca-
bado o cisma acaciaflo, Teodorico receou que os católicos se

congraçassem com os gregos (bizantinos) paÍa expulsar da Itá-
Iia os ostrogodos. Esta suspeita deu causa à prisão do Papa
S. João I (que morreu no cárcere), de Boécio e doutros católi-
cos, que f oram executados. Porém Cassiodoro, seu chanceler,
foi poupado, ainda que fôsse ótimo católico. Conservou-se na
côrte ainda depois da morte de Teodorico; enf im retirou-se para
a Calábria, onde viveu religiosamente e fundou o convento Viva-
riense. 3 Mais tarde seu convento recebeu a regra de S. Bento.

II ) Os lombardos eram em parte pagãos, em parte arianos,
em todo caso odiados pelos. ,romaÍl9s, Os -primgiros reis eram
peseguidores. Agi{+dfo;i poiéilr, casado com á princesa católica
Teodolinda, tornou-se católico também, mas com pouco resul-
tado para 

^ 
Igreja. S. Gregório Magno é que mais trabalhou

pela conversão dos lombardos. Teodolinda recebeu do Papa um
cravo de Nosso Senhor em prêmio de seus esforços para conver-
ter o rei. Êsse cravo foi engastado na célebre "coroa de ferro"
dos reis lombardos.
1) De origem germânica, o.q hérulos formavam antes um bando de ladrões
que nação organizada. 2) Lombardos ou, melhor, longobardos, pols o nome
deriva das Iongas lanças que usavam 3) Cfr. § 2 Casslodoro.

§ 73, A lgreja e (xl Francos. 1'

I) a. e. Era
uma os ários),
a Bé e tenta-
vam ,. conse-

Mas apenas morreu êste, a França foi nova e definitivamente desmem-
brada em quatro partes: Paris, Borgonha, Nêustria, Austrásia. Êsse des-
membramento justifica a alcunha de indolentes dada aos reis desde €r-
tão, enquanto os antecessores eram chamados cabeludog.
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§ 74. Os Burgúndios e a lgreja 115

Çâ, os visigodos eram arianos; os bretões romanos eram ca-
tólicos; os f rancos e alamanos, pagãos. A conversão de Clovis e
dos francos ia, pois, trazer grande alegria à cristandade, outor-
gando à França o título de filha primogênita da lgreja. Clovis
casara-se com a princesa Clotilde, borgonhesa católica e mui
piedosa, mas o rei franco não adorava "o Deus de sua espôsa."
Na batalha de Tolbiaco (496), estando quase a fugir dos ala-
manos, têz voto de adorar o "Deus de Clotilde" se obtivesse a
difícil e almejada vitória. E cumpriu o voto, recebendo o batis-
mo das mãos de S. Remígio, Bispo de Reims. Com o rei bati-
zaram-se três mil guerreiros, sendo o exemplo seguido pela no-
breza e povo (Natal de 496). Contra a acusação de Clovis ter
continuado a ser cruel, opomos a dificuldade de deixar na pia
batismal todos os costumes bârbaros. Isso, porém , nã,o é indício
de fingimento na conversão.

Com os descendentes de Clovis a Igreja teve que sustentar
rudes combates. Ebroínol. mestre de palácio, chegou a perseguir
a tgreja a ponto de ser comparado com Nero e outros.

Na cristianizaçáo dos francos tomar am parte ativa e impor-
tante:

I ) os reis, pois favoreciam os Bispos, perseguiam o paganis-
rno, public avam os concílios e execut avam os decretos. 2

2) os Bispos com suas iniciativas de instrução religiosa e
reformas salutares, promulgação de estatutos sinodais, etc.

3) os monges vindos da Irlanda (S. Columbano).

U Duchesne,-- Hist. X'ranc. (5 vol.) ; Greg. Turon. Hist. X'rane. ; Avit. Vien.

f.1i;n"* ; là"Bf*'"'H33in?*,33", 
u'"t*,rLHoBl,nT3"t",ii*"T,PJ3§i, 

"",lltroduzi-

§ 74. Os Burgúndios e a lgreja. 1

8r
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116 II época: A lgreja entre os povos germanos e eslavos

f ) Outros supõem Chilperico também ariano, e Clotilde convertida _ 
por sua

piecéptoiÁ (B-rUck, Kircheng,esch., § 76» . 2» Hefele, C. G. II, 649.

§ '15. A lgreja nas llhas Britânica§. 1

I) Irlandâ. - Q apóstolo foi S. Patrício ( t4g8), pois S. Paládio
nada conseguira. S. Patrício nasceu na Escócia. "tontam que

em pequeno foi roubado duas vêzes por corsários, de modo que

ia conhecia o país com seus costumes, antes de ir evangelizâ-lo.
Foi encarregado desta missão pelo Papa Celestino I (432). No
princípio achou muita dificuldade, mas com paciência e caridade

alcançou cristia nizar tôda a ilha em sessenta anos de laborioso
apostolado. Fundando conventos e formando clero nacional, pôs

o fundamento para a conservação da Ié na Irlanda. De §eus

discípulos o principal é S. Benigno, sucessor de S. Patrício. §.
Brigitâ fundou o célebre convento de Kildare, para ajudar o tra'
balho dos sacerdotes. Com razã,o a Irlanda é chamada a "llha
clos Santos", pois em pouco mais de um século teve 750 santos.

il) Escócia. Os pictos, habitantes do sul dessa região, fo-
ram evang elizados pelo bretão s. Niniano (#a. o apÓstolo da

Escócia é prôpriamente S. Columbano, irlandês. Era monge be-

neclitino. Aportou à ilha cie Hy e aí f undou um convento r (§@).
Os abades dêsse çonvento tinham jurisdição sôbre tôda" a Es-

cócia; de modo que mais tarde os a-bades, que não eram Bispos,

tinham certa jurisdição sôbre os Bispos da Escócia.

III) Grã-Bretanha. S. Gregório Magno, beneditino, quis ir
cristia nizar a Grã-Bretanha, que estava em situação precária, pois

os anglos e saxões repeliram para os montes os bretões cató-

licos. E êstes nenhuma tentativa tizeram para cristianizar os

invasores pagãos. Simpa tizando S. Gregório Magno com os es-

cravos saxões expostos no mercado de Roma, resolveu ir pes-

soalrnente levar-lhes a fé de Cristo.

Foi, entretanto, impedido pela eleição que dêle tizeram paÍa

Papa, apesar da resistência de sete meses em não aceitar a

tiara. Em sell lugar foi S. Agostinho, igualmente beneditino, com

trinta companheiros que aportaram à ilha de Tanet, effi 5ffi.
O primeiro que recebeu a fé cristã foi Etelberto, rei de Kent,

casado corn Berta, princesa católica. Na f esta de Pentecostes de
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§ 76. A lgreja na Alemanha fi1

597, Etelberto e dez súditos recebeÍam o batisúo. S. Agos-
tinho foi sagrado Bispo, e Cantu ária (Canterbury) tornou-se a

1) Cfr. Felleshe_lm, Gesch. der Kath. Kirche in Irland (g vol. Mogúncia, f890) ;
Ske:re, Celtic. Scotland (Edimburg:o, 1676-?9) ; \il'alter, 

-das alte ÍVales 
- 

(nonir,
1g69).

§ 7,6. A lgreja na Alenranha. 1

No século II o cristianismo iá florescia entre o Reno e o
Danúbio, conforme o testemunho de S. Ireneu. Continuou ainda
no III século. Com a invasão dos bárbaros, desapareceu, a ponto
de só permanecer onde havia quartéis romanos. No princípio do
século VI eram necessários novos missionários pata a Germâ-
nia. Enviaram-nos a França e a Irlanda.
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go: Com a vitória de Carlos Magno
anismo na Panônia, cujo apostolo
rgo. 3) S. Emerano, Bispo de Poi-
oú na Baviera, a pedido de Teodo.

i3' o3' uãllTt §?' .1','i?;i'il#'.,i#

III) Na Turíngia (Francônia, país que se estendia ate ao norte

da França). S. Quiliano, irlandês, foi assassinado- por ordem da

cunhada do duque Gozberto, que para lá o chamara. Mas a Pro-
vidência havia suscitado um homem extraordinário para evan-

gelizar não só a Turíngia ou Francônia, mas quase tôda a AIe-

manha: S. Winfrido, cujo nome o Papa mudou para Bonifácio.
Não só foi missionário ou pregador da fé, mas também expur-
gou de erros dogmáticos e amoÍalidades pagãs as terras iâ coÍl-

verticlas: ainda organi zotl a hierarquia na França e Alemanha, e

fundou muitos conventos (Fulda), viveiros de Bispos e de Santos.

Bonif ácio nascera em Kirton ( Inglaterra) de pais pobres. Foi

educado pelos beneditinos, têz estudos belíssimos e pediu in-
gresso na mesma Ordem. Os pais cederam com alguma relutân-
õia. Em Í*6 seguiu para Baden a começar s-eus trabalhos, mas

.vgltou à Ingl atirra por causa da guerra [entre Radbot e Carlos

Martelo.
Em 7:l§ foi novamente paÍa a Francônia, e então conseguiu

lâ ficar. No mesmo ano estêve em Roma, a fim de receber do

S. Padre as faculdades e instruções especiais. Estando na Frísia
em companhia de S. Wilibrordo, de léL fugiu por ver que o santo

o queria tazer seu sucessor no Arcebispado. Em 722 foi nova-

ntente a Roma, a chamado do Sumo Pontífice Gregório II, 9u0,
ao saber de seus trabalhos, o sagrou "Bispo region ârio", IÍlu-
dando-lhe nessa ocasião o nome de Winifrido em Bonifácio. De

volta evangelizou a Turíngia e o Hesse. Teve a felicidade de der-

rubar o carvalho sagrado de Thor 1, que os pagãos julgavam

indestrutível. Com tal açáo ganhou ascendente sôbre o povo,

que o auxiliou a empre gar a madeira do carvalho' na constru-

ção de uma capela em honra de S. Pedro, Em 738 estêve em

Roma pela terceira vez. Gregório III o nomeou metropolita da

Alemanha. Voltando, trabalhou na Baviera, e a dividiu em qua-
tro dioceses.

Nesse tempo morreu Carlos Martelo QU€, religiosamente, pou-
co valia. Sucederam-lhe Carlomano e Pepino, os quais con-

vidaram S. Bonif ácio a organi zaÍ também suas terras. Convo-

cando muitos sínodos, o apóstolo estabeleceu a hierarquia. De-
sejava S. Bonifácio fixar a Sé metropolitana em Colônia, mas

seus adversários 2. souberam impedi-lo. OcuPoU, pois, Mo'
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§ 76. A lgreja na Alemanha 119

gúncia, guê ficou sendo a Sé Metropolitana. 3 Ainda depois de

velho, recebeu de Estêvão III, Iicença paÍa voltar a ser missio-
nário. Deixou, em Mogúnôia, 

'Lulo, 
seú discípulo, e foi evangã-

lizar a Frísia, ondê morreu mártir, enquanto esperava neófitos
para crismar. a

IV. Renânia. Muitos missionários, mas nenhum de destaque, senão
S. Edígio e S. Audomaro. Na Westfália, o apóstolo foi S. .Ludgero, pri-
meiro Bispo de Münster.

V. Na Frísia (Bél Bispo de York, e S.
Wigberto úuito se e frisões. A irlándês S.
VilÚrordo, Arcebispo da Frísiál e em .Roma

p:im_ejfo- Bispo dos frisões. Como os francos católicgg con-
sul da Frísia, os habitantes tqrnaram ódio à relt{ráo dos

€s, de modo que S. Vilibrordô, voltando de "Rôãa, teve
muito que relatar e combinar com a Santa Sé. O convento .de Echternach
foi erigido. por^ ê.qte .santo. Ainda se usa Íazer em honra do Santo " a
procissáo dos Saltantes" na Páscoa. .

Vieiam, enfim, os chefes Witikind (veStf alo) e Albion submeter-se e
receber o batismo. 6 Bruno, porém, aindâ se r€cusou a tornar-se cris-
tão. Mais uma vez houve um levantp, úas não tã,o geral, que terminou
pgr serem os culpados transplantados para outras regiões (Francô-
nia). z : t

Porém, quanto os Saxões foram obstinados em rejeitar a fé, tanto
, se tornaram fervorosos depois, de modo QU€, meio século mais tarde,
iá enviavam missionários para as regiões setentrionais da Europa. n

1) Um providencial turbilMo o ajudou no iado. 2) Padres
e Blepos, contra os quals tlnhs procedido S) Acusam S.
Bonlfáeio de tor acsbado a florescente igr es. O que têz foi
acabar com aeua ritos e diferenças. E nisto andou muito bem. O fundo de
tôdas as acusações contra êle é a Buê contÍnua união e dependência de Roma.

- l) O luger do martÍrio foi Docum, Da FrÍsia; data, 6 de junho de 756. Mas
a data e lugar do nascimento de S. Bonlfácio não se conhece com tanta exati-
dão. 6) IIá guem hoJe conteste êsse número, explicando de modo mais
natural o terto encontredo. 0) A resolugão de abraçar o cristianismo proce-
deu da agradá.vel lmpressão que Wiükind sentiu ao presenciar as cerimô-
nias rellglosas D& vtslta que Íêz a Carlos Magno. 7) O procedimento de
Csrlos trfiagno para com os saxões costuma servir de acusação contra a fgreja,
gue reprova o sistema dos maometanos e dos protestantes que Ímplantam sua.s
doutrlnas a ferro e a fogo ou por monarcasr absolutistas. De fato, o cred,o
católlco tem sido aceito por convicgão nasr regiões convertidas, constituindo
isgo uma conquista pacÍfica para & fgreja.

A respeito de Carlos Magno, eis o que se deu: a) O que êle impunha era
só a acettação de mlssionários e não a té que êles iriam pregar. Se depois
Be vla obrigado & empregar as arma^s, era não para implantar a religião, mas
castlgar a matauça de sacerdotes enviados.

b Uma longa experiêneia Já tinha mostrado que era impossÍvel manter a
guz entre oB Írancos e garões, pois êgtes, apesar de tôdas as convengões, sempre
renovavatn seus assaltos, roubando e destruindo tudo em sua, passagem.

c) Desta Íorma Carlos Matno se viu forgado a tomar as armas para de-
fender seu poyo, pois gue o meio pacÍfico, lsto é, a conversão do povo saxônico
pelos missionários, nã,o surtiu efeito, como iâ se disse. Por,tanto, a Carlos
Ma8no só resteva defender com ast arma§, o Beu território e o cristianismo
contra o paganlsmo.

d) Note-se, enÍim, que não se deve imputer à IgreJa o proceder de ur4
imperador, taoto mals quê houve protestos do Papa contra os excessos do
moBarc&
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§ 77. O cristianismo na Escandinávià,1

Os santos Vilibrordo e Vilf rido foram os primeiros missio-
nários que tentaram evang elizar os escandinavos. Só um século
mais tarde (séc. IX) é que alguns monges conseguiram vencer
a enorme repugnância que os dinamarqueses votavam ao cris-
tianismo. Seu primeiro evangelizador foi Ebon, Arcebispo de

Reims, QUê obteve resultados ínfimos, a par de uma grande con-
quista: a conversão do rei Haroldo. Ao encontro dêste, quando
se batizou em Mogúncia (&"6), acorreram os monges alemães
Ar*sçiírio (ou Oscar) e Aubert, para o acompanharem à Dina-
maÍcla, onde fundaram novas cristandades. Aubert morreu logo,
ao passo que S. Anq$1i,0 se tornou o apóstolo do Setent riáo.
Harnburgo, Bremen, as Ilhas dinamarquesas, o sul da Suécia
experimentaram o zêlo cbnstante de S. Ansgário, sendo por isso
nomeado primeiro Bispo de Hamburgo e legado apostólico das
missões do norte europeu. Não lhe f altaram difrÉúldades, espe-
cialmente da parte de Haroldo, que ,voltou ao paganismo.o Mais
tarde os dinanrarqueses se torn aÍam perseguidores do cristia-
nismo, até em território alemão, pelo que tiveram que sofrer as

derrotas infligidas pelos imperadores Henrique I e Otão f. Entre
os perseguidores dinamarqueses sobressai o terrível Suenon.
Porém iá o filho Canuto usou não só de tolerância mas até de

liberalidade para com os mosteiros, mesmo a conselho de Sue-
non moribundo. E Canuto I[, o Grande, nlorreu mártir ('1086) .

Lund tornou-se arcebispado metropolitano ( t 104) .

Na Suécia também era formal a oposição do povo contra o

cristianismo. Os sucessores de S. Anggário; que duas vêzes mis-
sionou a Suécia, tiveram o apoio dos reis OÍavo III, Iugo e

outros. fl.smo assim, só em 1162 é que Ups ala viu destruído
seu templo pagão e substituído por uma catedral metropolitana.

A Noruega resistiu igualmente ao cristianismo, tanto que o

rei Hakon , batizado na côiie 'dc*.Oíâo-nl; nada conseguiu acon-
selhando o povo a cristi anizar-sê, e até voltou ao paganismo,
sob a influência do povo. Enfim, auxiliado pelo rei Olavo o

Grande, o monge T€{rkbrand, saxão, conseguiu evang elizar a
Norue E\ e em I 148 Drontheim era sé metropolitana ,da No-
ruega.

Da Noruega o cristianismo passou à Islândia, em 099" tendo
por apóstolô-S. Frederico, sâcerdote saxão. A Groenlândia, des-
coberta em 932, teve seu primeiro Bispo (Alberto) em 1055.

1) Pothast. Biblioth. medii aevi f, I e II, 5; Karup, Geschich. d. I{irche in
Dânemarlç

-
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§ 78. Conversão dos eslavos

§ 78. Conversão dos eslavos. 1

Entre os Cárpatos e o mar Báltico moravam os eslavos, que
constituiam, com suas correrias f reqüentes, uma ameaça à civi-
lização dos povos germânicos. Dividiam-se em vários grupos:
croatas, sérvios, morávios, eslovenos, tcheques, polacos, vendos,
prussianos e russos.

s'-- I) Os croatas e sérvios, tribos eslavas meridionais, ou iugo-stavas,
i se converteram ao cristianismo iá no século VII, por influêncif das po-
i pulações romano-cristãs por êles subjugadas na Dàtmácia. Mas recaír'am

que voltaram à verdadeira fé.
ados petos sacerdotes de Salzbur-

ar-ao ortodoxo ,e submisso à Santa
Sé. As rivalidades com os Bispos de Mogrhncia e de SalzbuÍgo, bem
como 

- 
a política dos carlovíngios com os soberanos da Morávi a,-criavam

a S. Metódio obstáculos, os quais foi apostôlicamente vencendo,. animado

estabeleceram de permeio. Também êstes foram absorvidos pelos vizi-
nhos, de moilo que se tornou f ácil, relativamente, pelo cÍuzamento das
raças, p cristianizaçã,o dêsses _povos, cujos6,iprincipais evangelizadores
foram S. Arno de Satzburgo e S. Paulino de" Aquiléia.

ry) Os tcheques aparecem com tal nome nà históriâ só no século VII,
Ínas, iá no século V, as 'mesmas tribos ,eslavas haviam substituído os
povos germânicos naquela região que habitavam os boêmios (celtas do
século I). Os apóstolos da Boêmia partiram da Alemanha e depois da
Monívia, no século IX. Boleslau I, ainda pagáo, obedecendo à influência
de Draomira, sua mãe, assassinou seu irmãó Venceslau, duque da Boê-
Fia, e perseguiu os
Boleslau II, o piedoso,
cristianismo. S. Adalbe
restos de paganismo:

I mios ou tôhõques só
entre
notíci
e fqs y+

Miecestau com
tizados muifos
criaram-se os
fiado em Gnes

a
asr
xcol
depois a Lituânia.

t2t
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VI) Vendos ou Sorabes. No século X, paÍa se defender dos eslavoq
do Norte, Henrique I e Otão I ,ergueram f ortalezas nos confins do
reino e construiram templos cristãos paÍa os atrair e civilizar. Mas, por
ódio aos vencedores, as igrejas f icaram vazias e f oram mais tarde des-
truídas. S. Henrique II, no ano 1007, fundou a igreja de Bamberg, em
tôrno da qual se dif undiram os ensinamentos cristãos. Marchando vaga-
rosa e difícil ainda a conversão dos vendos, introduziram em Leipzig, f,o
comêço do século XII, colonos holandeses, que se misturaram com os
eslavos, favorecendo-lhes a cristianizaçã,o. O principal apostolo foi S.

n (t 1106) .

são apresentados como eslavos, Ietóes e f ineses.

:?§,h.?.f,Tto,il,;# ff"rff 3"'á:%:3,,i-á''TI
meado Bispo da Prússia. Só no século XIII lá penetrou o cristianismo,
por meio dos cavaleiros teutões, aos quais se uniram os porta-espadas
da Livônia.

VIII) Os russos, da tribo eslava acampada a léste dos Cárpatos, estiveram
em contato com os Kázaros da Criméia, evangelizados por S. Cirilo. Em
955, a granduquesa rus batizou em Constantinopla, tomando
o nome 

-de Helena. Em iro, neto de Olga, se converteu com
boa parte dos russos. com Ana, princesa grega, chamou
missionários gregos qu leceram na Rússia, tornando Kiew
metrópole catolica com liturgia grega.
1) Paschini, Lezioni di st. eccl. II cap. XVI; Brück, Iürchêngesch., § 84 ;
Giesebrecht, 'Wendische Geschichte.

§ 79. Conversão dos búlgaros. 1

Os búlgaros, de bi-
zantinos contra os que
se tornou perigoso mo-
dif icararl-s€ sob a oris

grego.

1) Hergenroet}er, Photius I, 594; f f f , 149.

§ 80. Conversão dos húngaros. 1

Os húngaros ou magiares, de raça târtara, sê estabeleceram
no Danúbio médio, donde tizeram incursões na Itália e Ale-
manha, durante a primeira metade do século X. O contato com
êstes cristãos preparou a conversão dos húngaros, que se reali-
zott quando S. Estêvão subiu ao trono (997). A fundação de

mosteiros, a ereção de igrejas, a criação de l0 bispados, a
sujeição do reino à Sé Apostólica, tudo foi obra de S. Estêvão.
Houve, çiorém, uma reação pagá após o reinado de S. Estêvão
( 1038) , até QUê, em 1061 , se conseguiu sufocá -la. Mas os cos-
tumes pagãos Só aos poucos foram desaparecendo.

1) Eudlicher, Rerum llungaricarum Mon. Arpadiana; Mailath, Gesch. der
Magyaren.

R
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§ 81. IslamisÍmo. t

Enquanto o Ocidente se convertia ao cristianismo, dêle se
afastava o Oriente. Na Arábia formou-se uma instituição polí-
tico-religiosa que muito prejudicou a religião cristã e pôs em
perigo tôda a civiliz açáo. Foi o islamismo ou maometanismo.

I. Fundador. Maomé (cujo nome significa: digno de lou-
vor, glorioso), nasceu em 570, na Arabia, da nobre família dos
Koreichitas, que estavam ao serviço da Santa Kasbah (ou Caabát),
em Meca.

A Caabâ é o santuário principal da Arabia; lá se acha, dizem,
uma pedra que Adão levou do paraíso, a qual , transportada ao
céu, torn aÍa a cair.

Maomé eià -Oê- 
nãtu Íeza melancólica. orf ão e pobre desde

menino, foi primeiro condutor de caÍavanas, depois negociante
e mais tarde militar. Tendo-se tornado rico pelo casamento com
uma viúva, começou a viajar, e depois entendeu de inventar uma
nova religião. O resultado de tanto paraf usar f oi tornar-se im-
,po-sto-.r. Recorrendo a aparições do arcanjo S. Gabriel, tentouâ'*r"impôr suas idéias à família. A espôsa cedeu e também seu primo
AIi, a quem prometeu tomar por sucessor. Mas encontrou no
resto da fam ília tal oposição que teve de fugir de Meca para
Yatreb (Medi nat-al-nabi). Essa fuga, chamãda ,, a Hégira,,,
deu-se em 622, ano inicial do Islamismo. Em 632 morreu Mãomé,
tqldo ocupado já_ tôda a Arábia e feito muitos preparativos para
a conquista da Síria.

seus foramr - l) - - 
Abu-B9kr, seu sogro, que principiou a8{erra tra os infiéis, conforme a incumbên'cia que Maomé

$1.1" mar, nomeado'pelo seu antecesior;-ãl-õtniin; i)-ãft;
pnmo

II. Doutrina. Está contida no Alcorão, livro por excelência,
que se conservou no céu e que o arcanjo Gabriel lhe trazia aos
pedaços, conforme as circunstâncias. E' um código dogmático,
moral, civil, militar, histórico, mas sem nexo nem ordem, e cheio
de contradições. Estabelece, antes de tudo, a excelência de
Maomé, até sôbre Jesus Cristo.- Dogma. O islã admite a existência de um Deus (contra os
fetichistas), a criaçáo, uma recompensa (mas muito sensual), e,
portanto, uma diferença entre o bem e o mal, o juízo final e a
ressurreição dos corpos. Mas rejeita a Trindade d. Deus, a en-
cainaç ão, a lustifi cãçáo (pois Maomé admitia a predestinação
cega do fatalismo).

ta
oração cinco vêzes por dia, vo!-

o nono mês lunariSlI* durante
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(Ramadan) que termina por uma festa (Beiram); esmola por

prescrição; pelegrinação a Meca, ao menos uma vez na vida;
abstenção de álcool, de carne de porco, de iôgo, da música e da

virgindade ; f estejos da sexta-f eira, sem omissão do trabalho ;

parte ativa na guerra santa. De resto toleram a poligamia, o

infanticídio e a escravidão.

O Corão, Iivro composto de quatorze outros livros (surata), leva a
sua interpretação: a süma. Mas õomo Ali a rejeitou, houve uma divisão
entre os maometanos:_ ulig se_gulram AIi e se chamaram scutas (i. é,,

separatistas) e a êstes peifeúCeú os persas; inimigos de Ali, tomaram
o nome de sumitas (i. é,, tradicionalistas).

III. Propagaçãoo - Quando Maomé morreu, iá' estava conquis-
tada tôda a Arábia. Os califas, seus sucessores, corrtinuaram a

emprêsa, subjugando a Síria, o Egito, a Pérsia, o norte da

África, a Espanha e a Sicília. Em 726 os muçulmanos entraram

na Flança. Mas Carlos Martelo, na batalha de Poitiers- . 
(732'.),

os venceu e fê-los tranópor novamente os Pirineus. O apogeu da

glória dos sarracenos acha-se úo reinado de Walid, quandô o

general Tarik venceu os visigodos na batalha de Xêíe7-de-la-

.Ffqqlg1e_gl D_. r_$_*Iaf _!"q I:f.1h, até ao século xV.

Em Tfi, os abassidas se revolt
OniÍadas, exceto Abderame. A
sobre 'os restos da antiga Seleucia,
f ado de Córdova. Esta separqção d
dos turcos Ro serviço doi càlifas, Íoi a causa do enf raquecimento do
poder árabe. , ' ,. ,

IV. Papel providencial: - Dificilmente se defi nirâ qual o papel

dos muçulmanos no plano da divina Providência: Meio de cris-

tiani zaçáo para os árabes náo foi, pois os sarracenos são muito

retratários à té cristã. Parece antes terem tido o papel de I ) cas-

tigar os cristãos do Império Oriental, que passavam o tempo em

estéreis lutas dogmáticas, em vez de se empenharem na propa-

gação do cristianismo ; 2) formar uma transição entre o fetichis-

mo e o cristianismo; 3) tazer progredir a civilizaÇão, pois,

embora os muçulmanos nada fizessem em prol das letras senão

depois de conquistarem terras civilizadas , náo há dúvida que a

península Ibérica progrediu muito sob o domínio dos árabes.

Floresceram ali a arquitetura, a agricultura, a manufatura, etc.

Traduziram-se os filósofos gregos, e até se apresentaram filóso-
fos árabes como Alfarrabi, Averróis e Avicena.

1) TÍeil. Muh-qgned der Prophet; D_õlling€r_, - $gham. Religion nach ihrer Ent-
wlc1lung, etàlJ-' Ârnold, L'islam d'aprês l'histoire; Grimme, Mohamed.
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U.AIGREJAEOESTADO.
§ 82. Origem do poder temporal dos Papas.l

I. EÍetivamente. - Antes de serem os Papas oficialmente os
donos de Roma, já o eram de fato. Sucedeu entre os Papas e
os chefes bárbaros o mesmo que se dera com os imperadores
pagãos dos primeiros séculos da 3-oqsa era: no princípio ini-
migos declarados e perseguidores da Igreja, depois julgaram
dever seu proteger a Igreja e seu chefe visível. Já no tempo dos
Merovíngios começaram as relaç-ões dêstes com a S. Sé. Torna-
ram-se aindà muito mais estreitas com a elevação de Pepinô ao 

.

trono. Interrogando êste sôbre sua posição de soberano dos Fran-
cos, o Sumo Pontífice Zacarias respondeu ser justo que tivesse o
título e as honras quem já tinha o poder e as responsabilidades.
Assim firmou-se Pepino no trono e foi sagrado por S. Bonifácio.
Desde então todos os sucessores, os Carlovíngios, tornaram-se
âmi§os e proletorês do Pápa, de modo que ché§áram a dar ofi-
cialmente aos Pontífices Romanos a posse dos Estados Pontifí-
cios, que de fa.to j_á eram governados por êles._ Causas dês§e go-
yêrno de fato:_tra-nsf-erçlcg_de Constantino paÍa o Oriente,. go-
vernadores incapazes e.q" Bqryj, exações dos italianos, concês-
sões à Igrgja, sistema feudal com seus direitos.

Bispos e Papas já possuíam grandes legados com servos da
gleba, e habitantes de cidades, em que eram juízes, pois a êles
os súditos recorriam confiadamente em tôdas as questões. Esta '

125

Leão Isáurico ordenou a destruição das imagens, os italianos qui-
seram ter os Papas também como soberanos temporais, of icial-
mente. O Sumo Pontífice náo aceitou. Cassiodoro, chanceler de
Teodorico, iá dissera ao Papa: "V. S. é o chefe do podgr espi-
ritual, mas não pode descurar o tempo Ía1." E Gregório Magno,
aludindo aos assuntos materiais a resolver: "Eu pareço mais se-
nhór temporal que espirit t)al."

Enfim, por ocasião das invasões dos lombardos, os Papas re-
correram à côrte de Constantinopla, pedindo auxílio. A resposta
foi náo só o indiferentismo, mas uma recusa formal, dando assim
a entender que abriam mão daquelas possessões. Como, pôiém,-ãtgu., dev!á tom aÍ a defesa e 

^ 
direçã; dos romanos conira os

lombardos, aos instantes e af etivos clamores do povo, o Papâ
aceitou a gravíssima incumbência cle os dirigir e defender. Eis(- _..-   o de fáto. Io governo oe lato. 

,,\
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II. Olicialmenteo - O povo romano não podia reconciliar-se
com os lombardos, aos quais tinha horror, poÍ ser por
êles tratado como escravo ou ainda pior. Mesmo depois de

duzentos anos não havia nem início de fusão entre essas raças.
Assim se compreende que os romanos, abandonados pelos im-
peradores orientais, insistissem com o S. Padre a fim de pôr
iêrmo às vexações dos bárbaros.

Quando os lombardos, guiados pelo rei Luitprando, invadi-
ram Ravena e o governadoi nada pôde tazer, foi o Papa que o

socorreu com bom êxito. Mas, quando o mesmo Luitprando quis
invadir o ducado romano, Gregório III nada conseguiu e cha-
mou em seu auxílio Carlos Martelo. Recebeu só respostas êvâ-
sivas. Zacarias, sucessor de Gregório III, procurou Luitprando,
e com êle assinou um tratado de pã2, que pouco durou. Astol-
fo, terceiro sucessor de Luitprando 2, tomou a Pentápolis e Ra-
vena, e ameaçou Roma. Estêvão III 3 em vão recorreu a

Constantino Coprônimo, em vão mandou uma legação a Astolfo.
Recorreu então a Pepino o Breve. Convidado por êste, foi visi-
tá-lo. Passando em Pavia, falou pessoalmente a Astolfo, mas
'com igual f racasso. O P apa foi muito bem recebido pela côrte
de Pepino em Poitiers, obtendo logo a promessa de apoio na

conservação de Roma e restituição de Ravena e da Pentápolis.
Em Quiercy se reuniram os pares do reino que com o Papa e o
rei declarararn guerra a futolfo, iá, que êste se recusava à in-
tervenção pacífica de Pepino. Prometeu o rei conceder à Igreia
o território a defender (promissa Carisi aca, 754). Pepino ven-
ceu fàcilmente Astolfo no cêrco de Pavia. Mas como êste pouco

depois não executasse a promessa de entregar a Pentápolis e

até atacasse Roma, Pepino transpôs novamente os Alpes e rês-

tituiu ao Papa o território conquistado. Foi só então que protes-
tou o imperador Constantino Coprônimo. Aos legados de Cons-
tantinopla Pepino respondeu: "Non certavi neque territoria aqui-
sivi pro Imperatore, sed pro Ecclesia Romana." Mais tarde
Carlos Magno, chamado por Adriano I contra o rei Thierry (De-
sidério) confirmou as doações feitas por seu Pai, aumentan-

do-as 
'ainda, e pôs iim ao reino dos lombardos, em 774.

III. Falsa origem. Há quem
temporal, por concessão expre
entregue na ocasião de mudar
romaão. O documento chama
imperador feriu
também o tem
geral. Náo que
Roma nem no
Doelling€Í a, Seppelt 6_ € outr_os, mas
Lourençio Vala 

-e a Civiltà Cattolica (1866). Se Brück afirma ser hoje

Igrel a
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§ 83. Império Ocidental alernão. 1

.-ps leis f-r res do papado, o que iá
se esperava us sucessores. Especial_
mente Carlo à S. Sé. HomeÀ pie-
doso e correto', propagou a fé cristã e muito ajgdou a Sé'
Apostólica, usando' de ,õus direitos Oe "Patricius Romanorum".
Assim é QUe, numa procissão de S. Marcos, tendo sido Leão III
assaltado por sobrinhos do f alecido Adriano I, o P apa, sarados
os ferimentos, fugiu paÍa Spoleto e de lá para Padeiborn, onde
pediu o auxílio de Carlos Magno, então em guerra com os sa-
xões. Carlos mandou vários prelados acompanhárem Leão a Roma
e para lá seguiu no outro ano (800) a restabelecer a ordern.
Examinou tudo e declarou inocente o Papa Leão III. Em Roma
não puderam provar que Leáo fôsse criminoso, de modo çlueos insurretos f oram decapitados. Nenhum Bispo ousou jul§ar
Leão III, mas êste voluntàriamente .jurou sua inocência, em õri-blico. Por gratidão e conveniência, I o papa, na noite de Natal
de 800, coroou solenemente Ca rlos Magno, ungindo-o irnpera-
dor. Assim estava fundado o grande im[erio d; Ocidente. 

'Em-
bora a coroação fôsse repentina, de cerio iá, estava combinada,
apesar dos receios de se ofenderem os gregos. 3 O Papa cor-
tou as dúvidas, coroando Carlos numa ocasião em que o 

-nã,o 
es-

perava ainda. Com isso não se lesou nenhum direito pessoal
dos mais soberanos, porquanto nem Carlos Maglo r..ôb., a
posse de novas províncias que náo lhe pertencessem, nem usur-
pou aos imperadores bizantinos direitos no Ocidente, que f ôra
por êles abandonado. A coroação de Carlos Magno não iignifica
rrma translação do Império Oriental paÍa o doí francos, ã.* a
suzerania do imperador do Ocidente sôbre o Papa, como se ti-
vesse Roma como f eudo. Signif ica apenas uma renovação do

-
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Império Ocidental, em ponto maior numa f ase reformado, com

a vida pública, social e política tôda penetrada de espírito
cristão. Na vida social, a cavalaria e outras instituiçõeç."" Na po-

lítica: leis com base cristã, muitas leis civis tomadas de decre-
- 
lqq_§Ugd-al-_s. . Os reis eram cristãos: se erravam, taziam penitên-

cia. A Europa tôda se considerava "república christi ana", com

o ótrete espiritual, o Papa, à frente, tendo por defensor temporal

o imperadg_r. Êste era "primus inter pares", com direitos in-
tôrnacionais, mas sem direitos políticos internos; sÔmente exer-

cia sôbre os reis um poder mora!. O Papa sagrava o imperador

e êste aprovava os Papas eleitos. Tôda essa organizaçáo produ-

ziu belíssimos f rutos durante os mil anos de sua existência. Aca-

6tu com a revolução francesa, que se lembrou de pôr o Estado

acima da Igreja, desgraça da sociedade moderlla.

1) Eginhar, Annal. ann. ?99; _Pertz, Mon. T. 3; 'Walter, Corpqs jPis- Germ.
,i É; púia te-náa o que se 'rliz a respeito de concubinas. S) De fato, ofen-
deu-se a imperatriz freue.

§ 84. I Papa e o§ Carlovíngios.-l

õüando quis dotai Carlos o Calvo,
làzer nóüa partilha do reino, o -qq
três venceram Luís o Pio, que foi

Em 884 Carlos o Gordo conseguiu novamente reunir sob seu cetro
todo êsíe território, mas, já em 897, na dieta de Tribur, foi 9artgs de-
posto' e o império' de Carlos Magúo definitivamente desmembrado.

II. História eclesiástica. Em 816, por morte de Leão III, foi
eleito Estêvão IV (V), amigo da pã2, que procurqu Luís o Pio

em Reims, onde o coroou imperador. Luís contirmou quanto

seus antepassados tinham concedido à Santa Sé.

pascoaÍ I seguiu a mesma política de Estêvão IV e obteve do

imperador um documento em que constavam os direitos da Igreja

à proteção do imperaclor, bem como a liberdade da Igreia na

eleição dos Papas e no exercício de sua soberania. Por sua

parte o Papa eleito devia mandar ao imperador legados que re-

novassem a aliança. Pascoal coroou Lotário em Roma 2, as-

sociando-o ao govêrno e título de seu pai, mas não conseguiu

tornar-se estimado pelo povo. A eleição de Eugênio II foi difi-
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cultada pelas desaveíças entre a nobreza e o clero. Lotário, de
novo em Roma, reprimiu as desordens, mas impôs uma consti-
tuição que iâ começ ava a restringir a liberdade da lgreja.

Gregório IV procurou estabelecer a concórdia entre Luís o Pio e seus
filhos.- Voltou, porém, a Roma, triste pelo insucesso, e começou a forti-
ficá-la contra invasores. 3

Sérgio II teve por competidor o diácono João, cujo partido sucumbiu;
Sérgio foi sagrado Papa sem os legados do imperador. Por isso Lotário
enviou a Roma seu filho Luís com grande exército, mas o Papa conten-
tou-se com coroar Luís rei da Lombardia e nã,o permitiu a entrada do
exército em Roma, chegando até a repelir outras exigências do prín-
cipe Luís.

Leão IV foi sagrado também sem a presença dos legados. Foi eleito
sem perda de tempo, pois os romanos estavam receando os sarracenos,
que iâ tinham saqueado a lgreja de S. Pedro. Êsse Papa concluiu a obra
da "Cidade Leonina", cingiu a coroa imperial a Luís II, filho de Lotário,
derrotou grande número de sarracenos e reüniu vários sínodos, nos
quais foi excoÍnungado o Cardeal rebelde Anastácio.

Bento III foi eleito imediatamente pelo clero e povo romano, enquanto
Luís II enviava legados imperiais acompanhados pelo Cardeal Anas-
tácio, que pretendiam impôr como Papa, apesar de Bento III ter enviado
ao imperador a notícia de sua eleição e o pedido de reconhecimento.
A firme atitude dos eleitores de Bento III alcançou triunfo completo e a
sagração do Papa escolhido.

S. Nicolau o Grande é chamado o segundo Elias, táo zeloso
era pelo bem da Igreja. Sobressaem no seu pontificado os se-
guintes f atos:

a) O cisma grego. Sustentou Nicolau I o patriarca Inácio con-
tra Fócio, que fôra pôsto na Sé patriarcal de Constantinopla.
Os legados pontifícios foram subornados para o apoiarem con-
tra Inácio. Mas Nicolau excomungou Fócio e os legados, cha-
mando o caso ao concílio reunido em Roma.

b) Bigamia de Lotário II. Legitimamente casado com Teutber-
Eà, Lotário queria casar-se com a concubina Valdrada. Dois
concílios de Aix-la-Chapelle declar aÍam nulo o primeiro ma-
trimônio. Teutberga recorreu a Roma, e o Papa enviou dois le-
gados a Lotaríngia. Êstes, subservientes também, declar aram
nulo o primeiro casamento de Lotário. Nicolau I excomungou
todos os culpados, anulou a decisão do concílio, chamou a causa
ao seu tribunal 'e mandou Lotário demitir Valdrada. Esta devia
ir a Roma tazer penitência, mas fugiu e foi ter novamente com
Lotário. Teutberga, maltratada pelo espôso, queria encerrar-se
num convento e paÍa isto recorreu ao Papa, sujeitando-se à anu-
lação de seu consórcio com Lotário. Mas Nicolau I foi inflexí-
vel a em lhe defender os direitos.

c) Conflito com Hincm aÍo de Reims. O Bispo de Soissons,
Rotad, tinha deposto um sacerdote escandaloso. O Arcebispo de
Reims quis repô-lo. Rotad apelou para Roma, mas Hincmaro
Apontamentos - 

g
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quis impedir o recurso, ameaçando excomungar Rotad. Nicolau
I, usando de seus direitos sôbre os metropolitas, protegeu Rotad
contra Hincmaro.

Adriano II mandou seus legados presidire4 o VIII concílio ecumênico
de Constantinopla e de novo excomungou Fócio.

Joáo VIII di§tinguiu-se pela energia. é zê!o, mas q período !u.e atra-
vessava era péssimo. Na 

- 
esperançã de achar em Carlos o Calvo um

protetor, sagiou-o imperador, como o desejava o povo italiano. Mas
Carlos Í contra os sarracenos e, de outro lado, o partido
apoiado de Spoleto.perseguia João -VIII, de nlod,o que^ êste
se vru o scar üm asilo na França. Aí coroou Luís o Gago,
rei da F do a Roma, repeliu os sarracenos de vários pontos
do litoral, e não sabendo a quem sagrar imperador, resolveu-se Por
Carlos o Gordo, pois o Calvo iá, es tava- morto; Carlos -o Gordo, porém,
náô tinha melhorês prendas qúe o Calvo e por isso foi deposto sole-
nemente na dieta de Tribur (887) . r

João VIII iâ havia sido assassinado em 882.
ivlarino I foi eleito pelo clero e pelo povo contra todos os esforços

dos influentes spoletanos, que preténdiam pôr na Sé Apostólica uma
criatura sua.

Adriano III, amigo da casa de Spoleto, decretou que os 
_ 
Papas, câ-

nônicamente eleitos, só fôssem sagrados com a presença dos legados
imperiais.

Estêvão V (ou VI) depôs. Carlos o Gordo como incapaz de defender
a S. Sé. Caído o último impe
a desolar o império. Na ltália,
eram adversários poderosíssim
de Luís o Pio e rei da ltália,
têz coroar imperador pelo Papa Estêvão.

1) JafÍé, Regesta Pontif. ILom.; Egi IV.
Éefele, C. G.- fV. Harduin, Act. -C ocu e td
assunto, é êsse o único existente ainda oc& Dor-
úandos' assolavam as costas da F'ranç se peto
Mediterrâneo. 4) Contudo, ro pontificado de Âdriano II,_ alnda que lrotálio
não conseguisse a 

-anulagão 
do casamento, sempre alcançou lograr o- bom velho

Áariúo õ toi admitido -à comunhão eom sua comitiva. Segundo alguns auto-
iãÉ, todos da comitiva, como também Lotário, morreram de rePente em .ca§rtigo
dô 'sua comunhão saciílega. Outros afirmam que Valdrada iá não vivia com
Lotário e que só um ou outro morreu de repente.

§ 85. Lenda da papisa Joana. 
1

Entre Leão IV (855) e Bento III sagrado seis meses após, coloca a
fábula anti-catolica a papisa Joana, que durante 2 anos e 5 meses teria
regido a lgreja com ó home- de João VIII. Rejeita-se:

I. Por argumentos negativosi 1) do século IX até ao século XIV nin-
guém falou-da papisa. 2) A fá_b-ula do ^século XIV ' nunca foi discutida
õom seriedade até- ao século XVI. 3) Os historiadores da época cala-
riam f ato de tal importância? 4) Apesar de todos os esforços, os pro-
testantes só achararir três autores que citam a tal papisa. Ora, êsses
autores são de séculos posteriores, e o texto é interpolado, comg af ir-
mam historiadores prote-stantes sérios e todos os historiadores de au-
toridade. ',

II) Pgr. argumentos positivos: l). Em sqis--meses ?. PQPisa Ião podia
reinar dois anos e mais, como afil ma tal fábula. 2) Os autores cor-
temporâneos afirmam quê Bento III sucedeu imediatamente a Leão IV.
3) Hincona conta que seu legado durante a viage_m a (oma foi infor-
níado da morte de Lbão IV e, É chegado, já Bento-lll era Papa. 4) q cis-
mático Fócio declara abertamente que a- Leão IV seguiu Bento III.
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§ 86. Final do século IX 131

Origem da fábula: Uns afirmam que vem de ter sido fraco o Papa
João VIII. E' inadmissível perante o caráter de João VIII. Mais provável
é que os inimigos da lgreja, lendo a carta em que S. Leão IX se quei-
xava de haverem os gregos conferido a eunucos a dignidade episcopal,
afirmassem, iáL exagerando, que uma mulher era patriarca de Constan-
tinopla, e daí transferissem a falsidade para a Sé de Roma.

1) Palmc, Prael. hlst. eccl. I. 867; flincmar Rhemeus. Epist. %i.

§ 86. Final do século IX.

Guido de Spoleto, oriundo dos francos, conseguiu o ducado
de Spoleto e, vencedor de Berengário, também o reino da Itália
e a coroa imperial. Mas em vez de protetor foi um patrão para
com os Papas. Obrigou Formoso, sucessor de Estêvão V, a
coroar Lamberto, filho de Guido, paÍa que a dignidade impe-
rial se tornasse heredi tária na casa de Spoleto. Assim o Papa
obteve a paz com Guido; mas, após a morte dêste, Formoso 1

sagrou imperador Arnulfo, rei da Alemanha, para ter quem de-
fendesse a S. Sé contra os opressores de Spoleto. Arnulfo náo
conseguiu impôr-s€, e os adversários se tornaram mais pode-
rosos e vingativos. Formoso morreu logo apos a coroação de
Arnulfo, e talvez de modo violento. 2 Ao brevíssimo pontifi-
cado de Bonifácio VI sucedeu Estêvão VI (ou VII) Spoletano,
que se prestou a auxiliar Lamberto nas vinganças contra For-
moso. Desenterraram-lhe o cadáver, fizeram-lhe um processo e
condenaram-no por ter sido Papa depois de ter sido Bispo do
Pôrto. Para se ver a improcedência da causa, basta lembrar que
Marino I (882), era antes Bispo de Caere, trâ Etrúria, e até o
próprio Estêvão VI, dizem alguns, havia sido Bispo de Anagni.
O certo é que o cadáver de Formoso foi lançado ao Tibre, tnu-
tilado pelos adversários. Foram anuladas as ordenações 

- 
feiias

Por Formoso, o que causou grande perturbação na lgreja.
O povo, indignado, meteu no cárcere Estêvão, que lá morreu

estrangulado. Os pontífices Romano e Teodoro pouco reinaram.
João IX reconheceu a legitimidade da coroação de Lamberto e
reprovou a de Arnulfo, por Formoso.

Mas, num concílio em Roma, reabilitou Formoso, como era
iusto. O cadáver de Formoso já' havia sido reposto em seu s€-
pulcro no tempo de Teodoro II, pois um monge o tinha reco-
lhido e dado outra sepultura provisória.

1) Düehesne aeha paralelisrro entre oe o de Estêvão ff, Pepino e Astolfo.
lente.

9r

caso de Sormoso com Guido e Ârnulfo
- 2» Paschini eontesta essa rnorte vlo-
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§ 87. O século de lerro.

E' assim designado o século X, caract erizado por lutas, opres-

sões, dureza de sentimentos, e rudeza de costumes. Não é para

se admirar tenha havido reflexos na Sé de Pedro, cuja esta-

bilidade no meio de tantos obstáculos é mais uma prova de sua

origem divina. Na apreci açáo de personagens e eventos dessa

épo1a, deve haver muito critério, po]s um dos informantes das

dãsordens dêsse tempo, o Cardeal 'Barônio, teve como fonte o

monge Liutprando, depois Bispo de Cremo frl, o qual não merece

muitó crédito , iá por ser muito parcial e exaltar tudo o que se

refere aos partidários de seu heroi Otão I, iá' por dar preferência

a anedotas inconvenientes em vez de fatos reais, iá, sobretudo,

por errar em datas, pessoas, nomes, lugares e acontecimentos

tristOricos. Contra Liutprando está Flodoardo com mais seriedade

e mais exatidão. 1 Convém lembrar ainda as invasões dos

sarracenos e húngaros, bem como o estado de civiliz açáo dos

povos ocidentais ainda não bem impregnados dos sentimentos

cristãos. O sistema político-social do feudalismo, então incipien-

te, concedia muitos direitos aos senhores feudais, que dêles abu-

savam para sustentar guerras particulares e revoltas contra os

reis rnais fracos. Na ltália os dois partidos de Spoleto e de

Friule se digladiavam constantemente e cada um procur ava ter

do seu lado o Sumo Pontífice. 2

Ao começar o século X, as maiores dif iculdades surgiram da

grande preponderância das marquesas de Toscana, aliadas dos

duques de Spoleto 3, nas eleições pontifícias.
Nenhuma influência tiveram no govêrno do piedoso Bento IV,

nem na eleição e curto pontificado de Leão V, que veio a falecer

no cárcere em que o encerrou seu próprio capelão Cristóforos. a

Foi no pontif icado de Sérgio III (904-91 1 ), construtor ativo

e enérgico disciplinador, que começou a ingerência de Teofilato

e Teodora em assuntos eclesiásticos, o que motivou a indecorosa

calúnia contra Sérgio e MarÓzia, f ilha de Teodora.

De Anastácio III e Landon, bons Papas gue reinaram de 9l I a

gl4, pouco se sabe, mas é certo que não puderam suplantar a

f amília Tcrsca fr?, visto que Teodora conseguiu a eleição de João
X, seu parente. Valeu novamente uma torpe calúnia táo nefasta

influência de Teodora sôbre João X. Certamente o zeloso João,
vencedor dos sarracenos no sul da ltâlia, não mereceu ter seu

nome inf amado na história; mas explica-se que seus inimigos

hajam visto naquelas relações com tal mulher mais do que uma

simples suspeita.
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Mais tarde Marózia e Guido moveÍam uma insurreicão contra

João X, que náo se dava táo bem com Marózia. João foi prêso
e asfixiado no cárcere. Após os curtos pontificados de Leão VI
e Estêvão VII, conseguiu Marózia entronizar seu filho João
XI u, 

QUe, aliás, foi correto como Sacerdote e Pontífice.
Seu irmão Alberico II prendeu a mãe e o padrasto, e assim

tomou a direção dos negócios temporais de Roma, tendo o cri.
tério de exigir que fôssú regulares e canônicas as eleições dos
Papas.

Assim foram escolhidos Leão VII, Marino II, Agapito II, todos
muito dignos e competentes, mas submissos ao poderoso AIbe-
rico de Túsculo.

Êste, morrendo em 954, entregou todos os seus poderes ao
filho Otaviatro, que tinha então 18 anos.

Em 955, por morte de Agapito II, foi eleito Papa o mesmo
Otaviatro, que tomou o nome de João XII. 6 Achavam-se
destarte nas mãos de um só homem os encargos múltiplices de
Roma, porém náo para o bem geral. A eleição de João XII foi
canônica, embora irregular pelo f ato de Alberico, f alecido um
ano antes, haver exigido sua eleição. João XII, que iniciou seu
pontificado aos dezenove anos, náo merece as recriminações
horrendas de Liutprando, mas também náo se pode inocentar de
muitas delas. Sua fama tern defensores, mas com f racos argu-
mentos. 7

Foi agitado o govêrno de João XII. Berengário de Friule se
apoderou do norte da ltália, depois da morte de Hugo da Pro-
vença e de seu filho Lotário, que antes lá reinavam.

Para melhor asseguÍar seu poder, Berengário pretendeu casar
seu filho Adalberto com Adêlaide s, viúvá de Lotário. Recu-
sando-s€, Adelaide foi lançada em um cárcere, donde reclamou
a intervenção de Otão I. Prontamente Otão venceu Berengário,
libertou e desposou Adelaide e voltou à Alemanha e, deixando
a Berengário, como feudo, apenas, a ltália.

Mas o infiel vassalo se pôs a incomodar o Papa João XII, que
chamou em auxílio o rei Otão. Voltando o rei à ltâlia, venceu
novamente Bereng ário, mereôendo do Papa a coroação como
imperador. Mas também Otão se ingeriu nos negócios do S.
Padre, o qual se aliou a Berengário 'contra o imperador.

Otão, que estava de volta para a Alemanha, tornou a Roma,
convocou uÍn concílio no qual João XII, foragido, foi condenado
como perjuro e réu de crimes contra a religião e os bons cos-
tumes.

Em seu lugar Otão colocou o anti-P apa Leão VIII. Apenas
o imperador voltou as costas, o povo romano expulsou Leáo VIII.
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134 II época: A lgreja entre os povos germanos e eslavos

João XII chegou a Roma, convocou um concílio, em que os

Bispos se retrataram das acusações contra João XII. Leão VIII
foi expulso como usurpador.

la novamente Otão a Roma repôr Leão VIII, quando João XII
morreu. Foi eleito imediatamente Bento V, muito bom; mas, só

para dar tugar a Leão VIII, Otão I o levou exilado para Ham-
burgo, onde viveu edificantemente em casa do Bispo e ai lTlor-

reu, estudando a vida inteira.
Felizmente logo morreu o anti-P apa Leão VIII, e foi eleito

João XIII, filho de Teodora e Crescêncio. A guerra civil, po-
rém, continuou e o têz prisioneiro. A essa notícia o imperador
passou à ltália, pela terceira vez, a punir os autores da desor-

dem. João XIII coroou Otão II que o pai associ aÍa ao govêrno.

Ao saber da morte de Otão I, ocorrida no pontificado de Bento

VI, a família dos Crescêncios se levantou e pôs no trôno Boni-
fácio VII, pior anti-P apa que outros na ambição e crueldade.
Segundo alguns, foi por sua ordem ou maquinação que Bento

morreu estrangulado. Outros o defendeffi, dizendo QUê, ao subir
Bonifácio ao trono, já Bento VI estava morto. Neste caso, Bo-
nifácio (ou Malefácio, como era denominado) foi ou seria Papa

legítimo. Otão II foi a Roma depôr Bonifácio; mas êste fugiu
para Constantinopla com os tesouros da lgreja. Aí ficou até

que morreu Otão II, isto é, durante o pontificado de Bento VII e

parte do de João XV, em cuja morte parece também estar im-
plicado. Provàvelmente Bonifácio VII foi assassinado pelos Pró-
prios partidários. Breve morreu o anti-Papa 10 e foi eleito

João XV, QUê, paÍa se Iivrar da tirania dos Crescêncios (aos

quais deviam pagar tributo os que queriam ver o Papa), chamou
em socorro Otão III, rei da Alemanha.

Sucedeu-the Gregório V, primo de Otão e prirneiro Papa ate-

mão. Muito distinto e piedoso, coroou imperador a Otão III, e

morreu aes 27 anos de idade com 3 de pontificado. O anti-P apa

João XVI que os Crescêncios lhe opuserâffi, foi prêso e mattra-
iado pelo povo, mesmo antes de deposto e condenado por

Otão III.
Silvestre II, monge francês de nome Gerberto, táo sábio era

que diziam ter adquirido a ciência por um pacto com o demônio.

Foi Bispo de Reims, por ocasião da expulsão do antigo Bispo.

Mas, como o Papa havia anulado a expulsão do primeiro, Ger-

berto não podia ocupar a Sé de Reims, pelo QUê, encolerizado,

escreveu contra a S. Sé.

Mas, feito Papa, foi muito bom, Promoveu a idéia das crttza-

das e foi a primeira capacidade do século X (t 1003). Tomou o

-
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nome de Silvestre, julgando representar, com Otão III, o papel
de Silvestre I com Constantino.

Porém sua vida náo deu para tanto.
f ) Hefele, Beitraege, f, 238; Dambergêr, Synchronistische
Jaffé, Regesta Rom. Pont.; G. Bossi, Alberico I duca di
Ibepcke, -de Vits et scriptis Liutprandi ; Natalis A-19x.,
spolêtanos erarn os nacionalistas preeursores dos _guelfos;
g-os dos alemães, eram os futuros gibelinos. 3) Para
veJa-se este á,rvore genealógica:

Teofilato e Teodora I

Geschichte, {.o vol.;
Spoleto, Roma, 1918;
Saec. X. 2» Os
os adversários, ami-
melhor compreensão,

casada
1.o eom Alberlco
de Spoleto

2,o com Guido
de Toscana

l_ll
João XIII (Papa) Crescêncio

8.o com Hugo de Provença, rei da Itália.
4» O anti-papa Cristóforo teve depois a mesma sorte, quando foi entronizado
Sérgio IIf . 5) Era filho de Alberico de Spoleto, mas os caluniadores o
deram por filho de Sérgio lff. 6) Joáo )(II náo foi o primeiro a mudar de
nome. João II (633) chamava-se Mercúrio. 7) Cfr. Brück, Kirchengesch., §

E9. S) E!' Santa Adelaide. 9) Otão teria ido a Roma, porém a revolta
de Llndolfo, seu filho, obrigou-o a voltar à Alemanha. 10) Julga-se guê,
após E morte de Joáo XrV, Bonifácio VII foi reconhecido por legÍtimo.

§ 88. Inícios do século XI.

Por morte de Silvestre II, outra vez domin aÍaÍn em Roma os

Crescêncios, que puseram no trono pontif ício João XVII, João
XVIII e Sérgio IV. Depois os Crescêncios tiveram que ceder o
Iugar aos condes de Túsculo, descendentes de Teodora. A essa

família pertencia o sucessor de Sérgio IV, amigo de S. Henri-
que II, a quem coroou imperador e que governou com muito
tino a Santa Igreja de Deus. Com auxílio de S. Henriquê 1,

celebrou o sínodo de Pavia, para atacar abusos e efetuar refor-
mas imperiosas.

Sucedeu-lhe seu irmão Romano, "cônsul, duque e senador",
que tomou o nome de João XIX. Foi correto em tudo e louvável
por sua amizade com os cluniacenses. Coroou Conrado II, pri-
meiro imperador da casa da Francônia. Não hâ provas em favor
da acusação que lhe fazem, isto é, de haver comprado sua ele-
vaÇáo ao trono pontif ício.

Bento IX, sobrinho dos últimos Papas e filho de Alberico III
de Túsculo, foi elevado ao trono pontifício a pêso de dinheiro.
Chamava-se Teofilato . EÍa um mocinho devasso, iá, ao ser
eleito. Teria só dez anos como pretendem alguns? Está pro-
vado que iá, não era tã,o crianç à 2, Ínas talvez só tivesse
vinte anos. Em breve o povo romano náo o pôde mais aturar
e o expulsou da cidade. Os condes o reconduzfuam, mas foi
destronado pela segunda vez. Substituído por Silvestre III (anti-
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Papa), novamente a f amília de Túsculo o levou ao trono, onde
ficou, até QUe, um ano mais tarde, Bento se resolveu a resignar
o cargo, a fim de dar largas às paixões 3 com o dinheiro que

João Graciano, futuro Gregório VI, lhe forneceu para deixar a
tiara. Mas pouco depois reapareceu Bento IX, havendo então
três Pontíf ices, dos quais só um seria legítimo Papa. Eram
Bento IX, Silvestre III (o anti-Papa) e Gregório VI, eleito quan-
do Bento IX renunciou. Gregório VI era talvez ingênuo, mas
muito digno. Basta dizer que teve por conselheiro o monge Hil-
debrando. Não comprou a ascensão ao trono pontifício. Se deu
o seu dinheiro foi para libertar de um Papa indigno a Igreja
de Deus. Só depois é que foi eleito Papa e ingênuamente acei-
tou as responsabilidades, sem suspeitar quão tremendas. Mos-
trou-se, porém, piedoso, enérgico e justo. Em todo caso ai
estavam três Papas e ninguém sabia como resolver tal desor-
dem. a Recorreram a Henrique III, rei da Alemanha, que de-
pôs Bento e Silvestre. Gregório, paÍa náo ser taxado de simo-
níaco, abdicou voluntàriamente e retirou-se paÍa o convento de
Cluny, onde morreu com f ama de santidade. Desde então a
eleição dos Papas ficou sujeita à influência alemã. Não se tor-
nou mais livre, porém os Papas eraÍn mais 'dignos. O primeiro
assim eleito foi Clemente II u, alemão, Arcebispo de Bam-
berg. Sagrou imperador o rei Henrique III. Foi excelente Papa,
mas de curto pontif icado. Por morte de Clemente II, Bento IX
têz nova tentativa de adquirir o trono pontifício, mas desistiu
definitivamente, ao ver eleito Dâmaso II ou Popo, que governou
menos de um mês. O falecimento prematuro dos primeiros Papas
alemães parece ter concorrido paÍa mais nenhum alemão querer
aceitar a tiara. Entim, o monge Hildebrando foi ter com Hen-
rique III, pedindo que apresentasse um novo candidato. Assim
é que na dieta de Worms, três meses após, o imperador, Hil-
debrando e os mais legados escolheram Bruno de Toul, o qual
aquiesceu com a condi(ão de ir a Roma como peregrino e "se
o clero e o povo romanos me elegerem livre e canônicamente,
fazei o que de mim desejais." Foi a Roma e, ai recebido com
muito entusiasmo, aceitou o pontificado, tomando o nome de
Leão IX. Trabalhou com Hildebrando contra a clerog amia e si-
monia. Com a morte de Leão IX, pediram novo Pontífice, e o
imperador propôs o Bispo Gebhard que tomou o nome de Vítor
II. Era homem nobre e santo. Seguiu os vestígios de S. Leão IX.
Foi convidado para tomar a regência do império, por doença e

morte de Henrique III. Porém f aleceu em caminho.
Frederico, natural de Lorena, Abade do Monte Cassino, rei-

nou sete meses com o nome de Estêvão IX (X). Seguiu-se-lhe

-
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Bento X, antes Bispo de Veletri, Que, imposto pelos condes de
Túsculo, náo f oi reconhecido pelos Cardeais e renunciou após
oito meses. Nicolau II, eleito pelos Cardeais, que protestaram
contra a pretensão dos Tusculanos, livrou a Igreja Co costume
de serem os Papas designados pelo imperador. Fêz a seguinte
Iei : "A eleição dos Papas pertence aos Cardeais-Bispos, cle com-
binação com os outros Cardeais, e com consentimento do clero
e povo romanos, salva a honra do imperador." Assim apenas
se indicaria ao imperaclor a eleição iâ feita, quebrando destarte
tanto a sua influência como a dos condes de Túsculo, na es-
colha dos pontífices romanos. Para ter quem o defendesse, o
S. Padre entregou a ltalia Àtleridional, como feudo, a Roberto
Guiscardo, chef e dos Normandos. Depois foi eleito Alexandre
II. Os partidos queriam combater a eleição canônica do Papa
e impuseram o anti-P apa Cadalous ou Honório II. Mas êste não
conseguiu ser reconhecido, nem a fôrça, nem a ouro. Tôda a
cristandade aderiu a Alexandre e a seu sucessor Gregório VII.
f ) Theiner, Cod. dipl. f, 7; Balan, Autenticità del diploma di Enrico II.Z) Dambergêr, Synehronistische Geschichte, §.o vol. e Ifuitikheft p. gZ. \
a) _Migue_, Patr. lat. T. L4L; 'Watterich, Vita Rom. pont. I, 7L; Damberg€r, l.c. §.o vol. 131. l) Steindorf , Jahrbuch des deutschen Reichs unter Hõinrich
lrr, _T. r, pg. 257 e 484; Hefele, c. G. ),r ed. rv, 206. 5) vering, Archiv.T. 51, p. 228,

B. Desenvolvimento interior da Igreja.
I. CONSTITUIçÃO DA IGREJA.

§ 89. O clero na Idade Média.

I: Posição dos Bispos. 1 Era realmente de destaque a po-
sição dos Bispos na Idade Média, por formarem ünicamente
êles a classe instruída e letrada na sociedade. A espada ti-
nham-na os cavaleiros, mas náo o saber. O povo nada sabia.

Os reis bem compreendiam a n...rridade que tinham clos
Bispos e, par a os honrar e remun er aÍ , davam-lhes f eudos ou
principados civis. Ocupavam os primeiros lugares entre os vas-
salos, logo abaixo dos reis, por serem os de maior conf iança.
AIém disso, o feudo do Bispo náo se tornava hereditário, en--qúanto 

os outros feudos, dados a vassalos fiéis, passavam como
herança aos descendentes, de cuja fidelidade se poderia duvidar.

As vantagens dessa posição social dos Bispos, Qu€, tendo voz
consultiva e delibe rativa nas dietas, davam uma direção cató-
lica ao govêrno e à legislação e ao povo, se opõem muitas des-
vantagens: I ) os reis arrogavam a si o direito exclusivo de es-

bx

-
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colher os Bispos, de modo que a investidura irnperial precedia
à eclesiástica, pois primeiro o Bispo-vassalo recebia o cetro,
paÍa depois receber o anel e o báculo, isto é, o inverso do que

era de direito . 2) Daí os reis procuravarn llos Bispos as quali-
dades de bom vassalo e bom guerreiro, deixando de parte as

dg bom prelado. Subiam- destarte aos sólios_episcopais_homens
quE tinhanr tôdas as prendas, mellos as de Bispo. 3) Procu Ía-
vam também colocar nas Sés pessoas de sua$ famílias, cemó
Otão I a S. Bruno, seu irmão, na de Colônia; e-a seu filho Gui-
Iherme, flâ de Mogúncia, e seu primo Henrique, na de Tréveris.
Um conde chegou a impôr seu tilhinho de cinco anos paÍa
Bispo de Reims . 4) Os Bispos, coryo vassalos, deviam acompa-
nhar os reis nas guerras contínuas, e, se não o fizessem, deviam
ceder parte de seu feudo a algum subvassalo seu, que o qui-
sesse substituir na guerra. 5) Os negócios seculares ocupavam
o tempo e a atenção dos Bispos, com prej uizo dos eqpirituais e

eclesiásticos.
II. _ Fiççais da lgr_qia I dlrg{to de padroado veio dif icultar a

ação- dos nispoJ;ô- iêõuio iX, aindá que existisse já ant-eg. 2

Êsse direito consiste em propôr um clérigo para um benefício

tlrndado pelo doador. Mas êste direito degenerou por tal form4
que o patrono chegou a nomear os párocos e considerava seus

os bens por êle doados à lgreja, percebendo até as espórtulas e

dando aos vigários apenas mesquinha côngrua.
Os "missi Dominici" formavam uma espécie de embaixada

composta ordinàriamente de um Bispo e um conde, a fim de

f iscali zaÍ anualmente a administração civil e eclesiástica em

Roma, e ref erirem tudo ao imperador. Era uma instituição do
século IX, criada por Lotário I no tempo de Luís o Pio.

O patrimônio da lgreja era isento de impostos regulares, mas

não de extraordinários. P ara def ender os direitos da Igreja ha-
via os "advocati togati" e os "advocati armati" contra os Ia-
drões. Mas muitas vêzes os que deviam defender a Igreja eram

os maiores opressores.

Justiça Sinodal. 3 No século IX se introduziram os sínodos
paroquiais ou sínodos dentro da paróquia, compostos de sete

homens de confi ança, para sindicar a vida privada dos paro-
quianos e relatá-la ao Bispo ou ao arcedilgo. Os sínodos anuais
prescritos quase nunca se reuniam. S. Bonifácio os levantou,

mas não ficaram de pé. ;,
ilI. Os capelães dos casteloq n apresentam um dos traços

caractêrístico§ do século. Formavam uma casta especial de eclê-

siásticos: eram clérigos sem instrução alguma, empregados paÍa
todos os ofícios. Os-s€+hotres feu.dais, quercndo imitar os reis,

http://www.obrascatolicas.com



§ 89. O clero na ldade Média 139

pediam aos Bispos que lhes" ordeRassem presbítero qualquer
moço que tinham criado de-pequeno ou obtido de outro senhor.
Psuco lhes importava quais 

-tôlsem 
os costumes, o saber € as

q*atidades-f€§sêel§, eontanto ".9rre^tivessem uMte no seu
castelo, Mas, €ffi vez de prestarem obediência aos capelães,
taziarwnos criados da cavalariça, copeiros, condutores de "cães,
€tc- .Podiam-ser -bon* clerigos2-Ja-se .entendeaue os Bispo=s ti-
nham o dever de remediar tais desordens. Para tal fim os con-
cílios renovaram a proibição de se ordenarem clérigos sem be-
nefício determinado, Quem quisesse ter o ofício dt capelão de
cg-qtelo- devia ter por escrito a licença do Bisgo_-_que S_ó dlficil-
menteapode1iaco-1cg..{.9r't@'cntrou..*€|n+igorapena§

S, AgqSllU_b_o _q .de_ __o_gtros(s@, fçUfliu.jeus
gt§tl_ggt ao_ redor de si, junto à catedral paÍa viverem conforme
à disciplina eclesiástica e dedicarem-se aos estudos. A vida co-
mum já existia antes dô*sécúlo VII. Tinhâm comüm o dormitó-

monge§ nem selrylares. A falta de pobreza os dividiu, de trâ-
neiri qüe resoliiàiàm repartlr os bôns em várias pr;bendas e
voltar às suas casas çom b nome de canônicos secutares, €Íl-
quanto os que çontinuaram a vida comum se denominaram cô-
nego§ regtilares. Ainda hoje existe êsse título, mas dado a Í€-

-
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§ 90. Decretais pseudo-isidorianas. 1

láL nos primeiros séculos havia coleções de documentos.
i I Dionísio Exíguo, monge cita, compôs em Roma a primeira co-

leção 
' oficial, euê aórangia õinqüenta cânones apostolicos, 

^oq , cânones
dd Concílio 

'Niceno e décretos 
-de 

muitos pontífices, até Gelásio. Os
cinqüenta cânones são apócrif os, pols não_. sáo . aposjolicos,-. ainda ' que
sejám dos primeiros tempos._Essa ôoleção dionisiana foi publicada. como
leí em Aix-ia-Chapelle, pbr Carlos Magno, gue a recebera de Adriano I.

2) Há tambérn uma coleção den-ominada Hispana, atribuída a S.

Isidoro de Sevilha. Contém o lodex dionisiano e decretos dos concílios
espanhois. E' a que serviu de base aS Decretais.- 3) Ás decretais pseudo-isidorianas, colecionadas por um autor que
se diz ser Isidoro Mercator (ou Peccator !).

a) Conteúdo. Compõe-se de três partes:
I i Decretais apostólicas da coleção dionj_siana (50 -cânones), cin-

qüentâ cartas apociifas de Papas do 
-século III, tratado. do Concílio Ni-

ceno e a preten^sa doação de Constantino. Nesta 1." parte iá temos mis-
tura de documentos legítimos c9m es-púrios.

I I ) Contém so cânohes genuínos do codex hispano.
IIÍ) Esta parte é tôda ãpócrifa. Contém 45 cânones completamente

inventaãos, do's quais uns sáo atribuídos a concílios qge tluncq exis-
tiram, outios a Papas e concílios mais- antigos,. outros iâ existentes "in
ie';: muJ não naquela forma. Tais invenõioáices não p1o-yary q már

fé do autor. E' dê Supor que nâo passam de "pia fraude" da ldade
Média, feita com boa intenção.

bi Matéria. Tratam as decretais pseudo-isidorianas de assunto:
I ) dogmático, como a proscrição de heresias;
IÍ) lit?rgico, ou sejam 

-indicações 
paÍq. certas funções religiosas;

I I i ) moúl, no que 
- diz respeito aos clérigos e ao povo ;

IV) de direito canônico, principalmente
lação dos leigos, clérigos, metrgPo-[itqs e- c) Finatidádes das decretais. I. O fi, pr
prio autor: reunir num volume os cânones d
viOa moral do clero e do povo cristáo. O mes
Mas deve haver outro f irn secundário: aliás,
de cânones.

Qúat será? E' inadmissível o f im que os f ebronianos, galicanos e

proteõtántes- lhes emprestap, a saber, .que -o r quis .eumentar o poder
prÉii ôóntra os meiropolitâs, centrali)ando o em Roma. E' opinião
abandonada.

II. O autor quis proteger oS Bispos. contra oS reis
juntame^nte. Eram' tempo^s. ãgitados o-s dos carlovíngios,
no governo de Luís o Pio é de seus filhos. Os .Bispos
tomãvam parte nos movimentos políticos, apoiando, às

contrários.' Essa divergência na política punha muitas v
em sérias os respectivos po.r que as

áãcretais reservam ao maiores dos

Éiãpói 
-p porém, maior r atribui as

ã.ãiãtãit ios anteriores, antigamente
era êsse o costume.

aj--Aitor. !,ulgava-se que o autor vivesse !? Espanha ou na ltália.
poréní isso- naõ é- prorávei já que nem na ltália, nem n?. Espanha, se

encontraram ôs prirneiros manuôcritos, _ nem for-an1 gor lá visados em

ó;i*;ilo iúgqr, nem com freqüência. Mais provável é que tenham sido
êscritos na França e por f rancês, pois

ii-ai -ie 
àótràram bs primeiros manuscritos das decretais;

I Í ) oS escritores f rancêses as usaram muito ;

. iiÍl 
-noJ-ieitos da S. Escritura foi empre ,,ada a tradução de Al-

cuino, que vivia na França;
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IV) a denominação dos empregos eclesiásticos é justamente a que
se usava na França naquele tempo;

V) melhor se entende o fim secundârio, porque na França é , que
Bispos.
s a Bento o Levita, diácono
nas capitulares. Ao mesmo
Augibran, Bispo de Metz.

caso o autor das Decretais conhecia as ouu3t*T;:rSrtt1?.iXil;f,r 
t3â3

espúrias.
e) Tempo. À{ais ou menos o de Nicolau I, talvez antes (857).
f ) Eleit'os das Decretais: I) As Decretais náo influíram consideràvel-

mente no govêrno da Igreja, aliás teriam suscitado reclamações, o que
náo consta ter havido. Além disso os princípios enunciados nas Decre-
tais iá existiam, ão menos em embrião, no antigo direito canônico, e o
direito ppde evoluir, .rdSptando-se as circunstâncias dos tempos...

II) Os poucos princípios novos aí enunciados náo tiveram aplicação
nem antes, nem depois.

III) As Decretais pseudo-isidorianas estiveram em uso apenas no
reino dos Francos, acentuadamente na parte ocidental.

g) Aceitação. A autenticidade da ref erida coleção f oi posta em dú-
vida iâ no século XV. No século seguinte as Decretais foram tidas como
apócrifas. O jesuíta Torres as quis defender, mas foi refutado pelo pro-
testante Blondel, que admitia, entretanto, a autenticidade de algumas
partes. Mais tardes os irmãos Ballerini reconheceram apocrif as também
estas.

1) Hin§chius, Decretales pseudoisidorianae; 'Walter, Lehrb. des K. R. ; Scherer,
Handb. des K. IL.

'\*: _.,

§ 91. A disciplina eclesiástica.

A vida do clero havia decaído, não só por causa da subser-
viência dos Bispos e da ingerência do poãer civil na adminis-
traçã,o eclesiástica, mas também, e talvez principalmente, por
causa das guerras civis contínuas, que os grandes moviam até
sem motivo. A decadência da vida clerical manifestava-se mor-
mente pela dissolução dos costumes (clerogamia) e pela ga-
nância nas f unções religiosas e administração dos sacramentos
(simonia). O nível moral do clero não era, entretanto, o mesmo
em tôda parte. Em piores condições se achava o da Alemanha,
França e Itália do Norte.

; ltu Espanha a situação era melhor, provàvelmente porque aí
estavam todos empenhados na defesa da religião contra os sar-
racenos.

Na AIem anha o nível era baixo até à época da dinastia sa-
xônica. No século X, Otão I e os sucessores saxões apoiaram
muito os concílios na reforma do clero e houve muitos Bispos
cheios de valor e santidade.

Na Ingl aterra t tudo ia bem até à conquista pelos Nor-
mandos. Desde então piorou até meados do século X. Por êsse
tempo alguns Bispos corajosos empreenderam, com bom êxito,
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142 II época: A lgreja entre os povos germanos e eslavos

a reforma do clero inglês, QUê se manteve na altura até ao rei-
nado de Eduardo o Confessor (fa066). Depois caiu nova-
mente.
l'1 N" França, infelizmente, o clero se distinguia pela ignorân-
cia e maus hábitos. Vários concílios 2 tentaram emend ?t-
lhe os costumes. Os melhores auxiliares da S. Sé na França
foram os monges de Cluni 3, mosteiro beneditino.
' Na Itália concorreram para a regeneração os Camaldulenses,
guer os eremitas, quer os cenobitas, como também os frades
do convento de Valombrosa. Os primeiros tiveram por fundador
S. Romualdo, os últimos S. João Gualberto, e ambos tomaram as

regras de S. Bento. O principal mérito na campanha pelo soer-
guimento e elevação dos costumes cabe sem dúvida aos Pontí-
fices de Roma.

I ) Clemeqte. II, apenas subiu ao trono pontif ício, lançou a
excomunhão cont\_os simoníaco§-..e concubinários, intligindo
uma penitência públiàa Qe quinze diâs aos que recebessem ôum
Bispo simoníaco o sacrdmento da Orclem.

2) S. Leão IX mostrou-se ativo e enérgico na luta começada

pelos antecessores. Nô princípió 
'foi até enérgico demais, d*:

vido ao quadro negro gue S. Pedro Dâmião lhe traçara da vida
escandalosa do clero. Não foi prejudicial esta sevgridadg. Ma[-
dou reunir concílios em Pavia, Reims, Sggg.!§i3:__ _§_etglgg__
Coianza (Espanha) e em quase tôda a Euiôpá. Fêr^Eêt Vi3g"g_ls

à Alemanha, presidiu pessoalmente doze concílios, eÍn gue, com
santo rigor, renovou as antigas leis disciplinares contra a si-
monia e clerog amia,, chegando a proibir que os fiéis comuni-
cassem "in sacris" com os clérigos escandalosos. a

3) Vítor II e Estêvão IX, com as mesmas intenções, fizeram
celebrar novos concílios em Florença, Compostela, Lião, Tours,
Tolosa, presididos por Hildebrando, legado pontifício. 5

4) Nicolau II proscreveu tôda espécie de símonia e vedou

aos clérigos receber a investidura eclesiástica dada pelos leigos.

5) Alexandre II mandou legados infatigáveis a vários paí-
ses 6 conseguindo em parte debelar o mal. Na Alemanha
achou grandes dificuldades da parte de Henrigue IV, enquanto
na Inglaterra encontrou forte apoio na energia de Guilherme o

Conquistador. Onde maior oposição encontrou foi eÍn Milão,
onde os fidalgos protegiam os vícios. Apesar dos esforços guo

aí empregou a "PataÍia" para a reforma do clero, as esperan-

ças foram frustradas pela fraqueza do Arcebispo de Milão, bem
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como pela calúnia hàbilmente manejada contra Híldebrando e

Pedro Damião, legados pontif ícios, e ainda pelo assassínio do
chefe da "P ataÍia" . 7

1) Wilktns, Coneilla Magnae Brlt. et lliber. Londres, L797. 2» Hefcle, C. O.IV, 105. 3) Lorraln, I{ist. de I'abbaye de Cluny. - $ Hunckler, Leo fK
!. s. Zelt, Mogúncia, 1851; I{arduln VI; HoeÍler, Die Deutschen Peepste rI, 23,
De_la E'uente, Hist. ecl. de Espaía" IIf. 5) HeÍele IV, 714. 6)- L'Hulllier,
Vie ae Saint Hugues, Solesmesl 1888. - 7) úatterich ciÍa petrus bamlanl, àa
rebtrs Mediolanensibus relatio. 

_, 
,.

\,i"''' § 92. A Ordem de §. Bento.

I. Fundador. S. Bento nasceu em Núrsia (480), perto de Spo-
Ieto. Oriundo de família nobre, dedicou-se logo aos estudos, de
modo que aos quatorze anos iâ os tinha completado em Roma.
Dirigiu-se então para Subiaco, lugar solitário a cinqüenta mi-
Ihas de Roma t pàra aí viver como austero anacoreta, recebendo
de Romano, monge, o alimento indispensável. Ali perto ficava o
convento de Vicovaro, que o desejava ter por Abade. Conhe-
cendo a disciplina decadente daqueles monges, Bento aceitou
o encargo com muita relutância, esperando, contudo, Ievá-los a
melhor caminho. Em breve' os tais monges se quiseram livrar
do zeloso Abade, propinando-lhe veneno em cálice de vinho. 1

Mas, com o sinal da cruz, o santo quebrou o cálice. Voltou então
S. Bento à solidão antiga, onde, a pedido de moços distintos,
fundou e dirigiu doze conventos pequenos. No entanto, não pôde
S. Bento ficar em Subiaco, por causa das intrigas do Padre
Florêncio. Em 520, portanto, com a idade de quarenta anos,
deixou Subiaco pela segunda vez e retirou-se paÍa o monte
Cassino. Aí qu imou primeiramente um bosque sagrado, rema-
nescente do pâ anismo, e iniciou a célebre abadia, berço da
Ordem Beneditina. 2 Redigiu então as 73 regras da sua Or-
dem, que dividiam a vida do monge em oração (saltério can-
tado de noite e de dia) e trabalho manual (sete horas diárias)
e estudo ( introduzido mais tarde por Cassiano) e exigiam dos
monges obediência, pobreza e estabilidade no mesmo mosteiro.
A regra de S. Bento não era táo austera como a de S. Colum-
bano, que não permitia carne, em mais que uma refeição diá-
Íia. Era, porém, uma regra muito completa paÍa os que dese-
javam levar vida honesta e perfeita.

il. Constituição. O Abade, eleito pelos monges, eÍa o chefe
respeitado e acatado por todos. Em questões graves, era seu
dever convocar o capítulo da Ordem; comportando-se mal, po-
dia ser deposto pelo capítulo ou ao menos por outro Abade.
AIiás só êsse cargo era vitalício. Logo inferior ao Abade, ficava
o prior, que lhe servia de mão direita. Havia também consulto-

t$
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res. A entrada na Ordem era precedida por um ano de novi-
ciado, mas iâ S. Gregório Magno introduziu um segundo ano.

Não era grande o número de Padres. Os irmãos se dividiam em

oblatos e conversos. Os primeiros eram as crianças oferecidas
à Ordem, cujo hábito tomav am. Tal costume durou quatro sé-

culos, sendo, enfim, abolido pela S. Sé.
'III. Efeitos. Abundantíssimos e extraordinários foram os Íe-

sultados obtidos por essa Ordem: além da agricultura e es-

tudos científ icos, deve-se-lhe a cristia nizaçáo do Ocidente, pois
beneditinos foram Agostinho, Bonif ácio, Mauro, Plácido e tan-
tos outros que trabalharam na conversão da Inglateffa, França,

Sicília e por tôda parte. 3

Deu à Igreja nada menos de trinta e cinco Papas, duzentos
Cardeais, mil e seiscentos Arcebispos, quatro mil Bispos, mil e

quinhentos Santos canonizados, cinco mil bem-aventurados, quin-
ze mil e setecentos escritores.

IV. Decadência e retorÍnas.

a) Causas: I ) Riquezas. Como a Ordem , iâ muito espalhada,

tivesse muitos admiradores que f aziam legados, começou a

acumular riquezas em suas abadias. E assim entrou o espírito
mundano.

2) Comendas. Leigos, gue tinharn prestado bons serviços a

seus senhores, eram remunerados com alguma abadia. Embora
êsses abades leigos tivessem substitutos religiosos no mostei-
Ío, eram, contudo, seus chef es.

3) Contendas entre os Bispos e os mosteiros por causa das

isenções e privilégios.

b) Reformadores: 1 ) Bento de Aniane empreendeu a reforma
dos mosteiros da França. Mas sua reforma durou pouco tempo,
devido às guerras posteriores, que lhe impediram a açáo.

2) S. Odone reformou não só a abadia de CImi, mas fundou
e remodelou muitíssimos conventos, sendo por algum tempo

arqui-abade de 2.000 mosteiros.

3) S. Romualdo fundou o ramo dos Camaldulenses cenobitas
e anacoretas.

4) S. João Gualberto f undou o convento observante de Va-
lombrosa, perto de Florença.

1) Montalembert, les Moines d'Occident. 2) Tosti, Storia dell'Abadia di
Montecassino, Nápoles, L842. g) Mabillon, Annales ord. S. Benedicti.
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II. DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA.

145

a) ESTUDOS ECLESIÁSTICOS.

§ 93. As ciências teológicas.

I. Antes de Carlos Magno. - A feição característica do pe-
ríodo é enciclopédica e biográfica.

a) Enciclopédica. Devido às invasões dos bárbaros, trata-
ram de copiar as obras antigas e compilar, quanto puderam,
a fim de não se perderem totalmente.l

b) Biográfica. Para edificação dos pósteros e consolação da-
queles tempos, consignaram por escrito a vida de varões ilus-
tres pela santidade e ciência.

Dentre os muitos representantes da ciência dêsse perÍodo sobressaem
os seguintes:

- l)__Dionísio Exíguo, sobrenome que o monge cita tomou por humil-
dade. Morreu no séõulo VI (550 ?). Tomandd por base o ino 774 a.
C., 

_ 
deu-, início à cronologia da era cristã. Escteveu a .'collectio dio-

nysiana".

Obras de Cassiodoro: a) Institutiones divinae et humanae. oue con-
tém,. na primeira parte, a introdução da Bíblia, história eclésiâstica e
patrística e na segunda parte a gramática, ariÍmética, geometria, mú-
slca, etc.

. b) listória tripartita, compilação de Sócrates, Sozômeno e Teo-
doreto. Era o compêndio de história usado na Idadé Média.

4) S. Gregório Magno. s Nasceu em Roma (540) de uma
família rica e mui distinta. Entrou na Ordem de S. Bentg, foi
diácono regionário de Roma, depois foi enviado .como a!-ocrí-
siário, ou núncio, para Constantinopla, onde ficou seis anos.
Voltando, tornou-se o principal auxiliar do papa pelágio II,
ÂpoDtame[tos - 10
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de quem foi sucessor. Muito ativo, apesar de sua aparência

mesquinha e pouca saúde, f oi êle quem enviou S. Agostinho
à Inglaterra, que desej ara evangelizar pessoalmente. Há quem

atirme ter sido S. Gregório o tipo mais perfeito de Sumo , Pon-
tíf ice. Foi o criador do canto-chão, que ensinava, mesmo como

Papa. Tinha grande autoridade sôbre os Bispos, Arcebispos,

patriarcas e os grandes do mundo. Suas obras são de caráter

muito prático. S. Gregório era mais compilador que original.

a) l'Expositio in Job", ou "Libri XXXV Moralium", -foi o

compênOio de moral cujo conteúdo todo ordenando, na Idade

Média, precisava conhecer como "conditio sine qua non", para

a ordenação.

b) "Pasto Ía1". E*punha a entrada no sacerdócio, e a vida
sacerdotal . Era livro muito aceito, sôbre o qual se taziam os

juramentos, como sôbre os Evangelhos.

5) S. Isidoro de Sevilha I (t 636), f ilho de Severiano, prefeito
de Cartagena. S. Isidoro era tio de S. Hermenegildo e irmão dos Bispos
S. Leandro, S. Florêncio e S. Fulgêncio.

Foi educado por seu tio Leandro, mas, ref ratário aos estudos, fugiu
e se escondeu num poço. Movido pelas palavras de uma senhora, saiu
dali e voltou à companhia do tio, que o prendeu numa cela por um
ano, com receio qus lhe fugisse d: novo. Estudou e se tornou o S.

Tomás de Espanlra. Escreveu o "Comentário aos livros sacros" e a

"História da Espanha". O "Etymologium", sua principal obra, é uma
enciclopédia de tôdas as ciências.

6) Venerável Beda r (t 735). Muito trabalhador, sua vida era
estudar, escrever e ensinar; e nisto é que se sentia Íeliz. E' interessante
o seguinte: tendo acabado de tradu"{r para a língua- anglo-saxônica o
últimó versículo do Evangelho de S. João, o companheiro lhe perguntou:
"Pront o?" Beda respondeu: "Sim, estou pronto; virem-me para o outro
lado para morrer." E, deitado logo sôbre cinzas, costume que os car-
tuxos aboliram, aí mesmo expirou.

f) Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Roma, 1782, 2) Ttanz, M' A.
Casslod. Senator, p. 76. 3) Migne, Patr. lat. 67. 4) De la E'uente, I{ist.
ecl. de Espafla, t. L[. 5) I(. 'Werner, Beda der Ehrwürdige, Viena, 1875.

II. No tempo de Carlos Magno. Carlos Magno deu impulso
aos estudos teológicos, f undando escolas pelo tipo da escola

Palatina de Aix-la-Chapelle. Que so se aprendesse canto-chão,

como era no comêço, náo agradava muito ao imperador. Por
isso introduziu-se o estudo da gramâtica e outros, de modo que

ela chegou a ser rnodêlo paÍa outras escolas. Grande felicidade
teve Carlos Magno em achar bons professôres, como Paulo

de Lombardia, Pedro Pisano e Aici,íno. Êste era monge inglês

e se achava em Roma, onde fôra buscar o pálio paÍa o Arce-
bispo de Canterbury, bispado que Alcuíno recusara. Convidado
pelo imperador, logo o seguiu.

I
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Neste período sobressaem nas ciências: I ) Alcuíno de York r ü=
cou quatorze anos na direçáo da escola de Aix-la-Chapelle, donde saiu
para dirigir a abadia de Tours, que contava uns vinte mil eôldnt §:
Exonerou-Ée de seu cargo para morrer em paz. Alcuíno conrbateu, os
adopcionistas, e escreveu mgitas bãrtas e obras de valor filosófico e
moraf-c, §gbretudo, dogmático e 

*êxegético.

2) Rabano Mauro 2, nascido em Mogúncia; aí estudou, depois eÍn
Fulda e Touis, onde travou relações com Alcuíno. Por vinte anos €Ír-
sinou em Fulda. Depois foi Arcebispo de Mogúncia. Escreveu comentá-
rios sôbre a Sagrada Escritura. Lamentam geralmente que Rabano Mauro
e Alcuíno, ambos de saber enciclopédico, não tenham escrito obras ori-
ginais, mas se contentassem com reproduzir os comentadores antigos.

3) Hincmaro de Reims 3, grande teólogo e canonista. Era Ar-
cebispo trabalhador e orador fecundo. Seu livro principal trata da pÍe-
destinaÇão, e combate os erros de Gottschalk. Das mil cartas que €s-
creveu, muitas desapareceram. Hincmaro não gozou de simpatias, de um
lado por ter lutado com a S. Sé, de outro lado por ter atacado os
partidários de João Escoto. Mas não era mau, ainda que um tanto fo-
goso, Apesar do ambiente áulico do convento de S. Denis, onde vivia,
foi sempre austero em seus costumes.

lll. Depois de Carlos Magno: 1) João Escoto a, o

Erígena. Parece que nasceu na lrlanda e viveu na côrte o
CalÚo. Muito especulativo era Escoto, mas infeliz nos seus o
que escreveu sôbre a predestinaçáo foi contrário a Hincm u
livro sôbre a Eucaristia aproveitou-se Berengário mais t{de para a sua
heresia. Traduziu as obras de Dioní ;io Areopagita, mas .tÁo desastrosa-
mente, que o S. Padre mandou que » imperador o enviassb a Roma, ou
que o expulsasse da cÔrte. Foi expulso. ',,

2) Geiberto 5, monge francês , táo erudito que diziam '. ter adqui-
rido a ciência por magia. Estudou em Sevilha e Cordova, d.pott ensinou
em Reims. Sendo expulso o Bispo diocesano, foi Gerberto elêito para
sucessor. Anulada pela S. Sé a deposição do antigo Bispo, Gerberto teve
que retroceder. Isto deu ocasiáo aos seus escritos veementes contra o
Papa, o gü€, coÍn razáo, outros levaram a mal. Suas obras: tratados de
arilmética, geomet úa, astronomia e cartas. Foi o excelente Papa Sil-
vestre II.

3) S. Anselmo de Canterbury era italiano de nascimento.

Foi para a França e viveu no convento de Bec (Normândia).
Lâ encontrou seu conterrâneo Lanfranco, de quem foi discípulo
e suÇessor. Tornou-se tão erudito e santo que foi cognominado

"o S. Agostinho da Inglat eÍta". E' também chamado o "pai
da escolástica", e com razã.o, por ter sido o primeiro a empre-
gar a filosofia nos estudos teológicos. Dizem que estudava re-
zando e Íezava estudando. El o--rnaior escritor do seu tempo.

Esctevetr: Monologium, Proslogium, Cur Deus homo, etc. /
1) K. TÍerner, Alkuiu lr. seln Jahrh., Paderborn, 18?6. 2) Migle, Pet-r. l{t.
í. iú; Içunstmann, Rabauus Magnentius Maurus, 1841. g) Vidieu, Hincmar
de Reims, Paris, 18?5. » Staudemaier, Joh. Scotus Elrigena, X'rancf. 1834.

5) Ilock, 
- 
Gerbert oder Papst Sylvester If, Viena, 1837.
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b) CISMAS E HERESIAS.

§ 94. Guerra às imagens.

I. Antecedentes. - Tanto no judaísmo como nos primeiros tem-
pos do cristianismo não estava em uso o culto das imagens.
Aos judeus era proibido f azer imagens, visto o grande perigo
de idolatria. Os judeus convertidos permaneceram por isso pre-
cavidos relativamente ao culto das imagens. Os étnico-cristãos
seguiram-lhes o exemplo, por náo saberem com precisão discer-
nir do culto idólatra a legítima veneração das imagens. No
século IV essa veneração aumentou muito, como natural e con-
veniente à condição humana. Entretanto, por haver alguns que

o exageravam, outros cristãos, mesmo dos fervorosos, iá não o

estimavam e até o achavam repreensível.

II. Iconoclastaso -- 1) Leão III Isáurico 1, imperador grego,
homem inculto, sem idéias claras, deixou-se guiar por Constan-
tino, Bispo da Frígia. Êste, inimigo do culto das imagens, lhe
aconselhou destrui-las. O imperador resolveu em 726 publicar
um edito contra o culto das imagexsà. pois teve o exemplo de

um calif a maometano iconoclasta, e hotícia de que os judeus
e maometanos achavam em tal veneração um obstáculo a seu

ingresso no cristianismo. Não era tão zeloso o imperador, mas
o desejo de conversão dos maometanos e judeus tinha por mo-
tivo sômente a unificação do império contra os perigos que o
ameaçavam. Também não faltava quem atribuísse ao culto das
imagens as calamidades do impéri o. 2 Não começou loga a
guerra aberta. Principiou a proibição de oscular as imagens,
pelo que as elevavarn ao alto dos altares nas igrejas. Isto pouco
resultado deu.

A publicação do edito de 726 deu

imagens. A primeira foi a do célebre

quarteirão de Constantinopla.

ocasião à destruição das
crucifixo da Calcopratéia,

O povo se por vingança, quebraram

as estátuas d G,regório ltr- n-ão' o irnpe-
dissq-teriam impelante. 3

Mas nem as insurreições populares, nem as instâncias de

S. Germatro, patriarca de Constantinopla, nem as cartas do

Papa, nem os escritos de S. João Damasceno, nada levou o im-
perador a modificar suas idéias transtornadas& -Leão 'Isáu-
rico depôs S. Germano e o substituiu pelo intrigante Anastácio,
tendo o descaramento de pedit' ao Papa o seu reconhecimento.
A resposta de Roma foi bem dada: um anátema para todos os

iconoclastas ! Em repres áiia o Isáurico confiscou alguns bens

I
http://www.obrascatolicas.com



§ 94. Cuerra às imagens 149

eclesiásticos e equipou contra o Papa uma frota gue provideÍl-
cialmente desapareceu numa tempestade.

A perseguição iconoclasta diminuiu no curto reinado de Ar-
tabázio, usurpador, genro de Leão Isáurico. Mas logo foi reno-
vada V Coprônimo ou Gabalino (nomes
si§nif Leão Isáurico. Coprônimo reuniu em
Const de 338 Bispos, a fim de discutir a
questão das imagens. Todos, uns por traqueza, outros por igno-
rância, concordaram com o imperador e anatem atizaram os cul-
tores de imagens. Eis algumas de suas f raquíssimas razões: não
se podem representar sem vida os santos vivos do céu; Nosso
Senhor é Deus, portanto, representar só a sua humanidade é

nestorianismo; Jesus instituiu a S. Eucaristia, Iogo não quer
outra representação aqui na terra.

Logo depois do concílio (761 ), os Bispos defensores das
imagens foram depostos, torturados e massacrados os monges,
as imagens destruídas, a perseguição aberta e terrível, os mâÍ-
tires numerosos. Estêvão III, no concílio lateranense, anulou o
conciliábulo de Constantino pla, e excomungou todos os icono-
clastas. Outro tanto tizerum os Bispos de Alexandria, Jerusalém
e Antioquia.

3) Leão IV continuou a perseguição, porém, menos cruel que
o predecessor, chegou a permitir a volta dos monges. Foi máis
rigoroso com os cortesãos f avoráveis às imagens e com sua
espôsa lrene, a quem exilou por ter imagens em seu quarto.
Também Leão IV teve fim e, um ano depois de exilada, voltou
Irene como regente do império na menoridade de seu filho
Constantino VI. A imperatriz, anelando restabelecer o culto das
imagens, reatou as relações com Roma. De acôrdo com Adria-
no I, convocou, em 787, o VII concílio geral.

IIII. Sétimo concílio ecumênico. A impera triz procedeu
com muita prudên cia, colocando na Sé de Constantinopla o leigo
Tarásio. Apoiada nesse patriarca, dirigiu-se ao Papa e alcan-
çou a convocação de um concílio geral a rcalizar-se em Cons-
tantinopla. Teve que vencer dificuldades da parte do clero e da
guarda palaci ana, que se rebelou. Irene dispensou a guarda aÍl-
tiga e formou outra. Entretanto, os 350 Bispos se retiraram
para Nicéia, onde, €ffi 787, celebr aram o VII concílio ecumênico
(Niceno II ) , em que conde naram os iconoclastas, e estabele-
cerarn os princípios fundamentais do culto das imagens, em-
pregando a expressão 'ípros§nesis", que diz sômente "veÍle-
taçã,o", ainda que Alcuíno erradamente traduzisse por "adora-
ção". As determinações do Concílio Niceno II vigoraram duran-

http://www.obrascatolicas.com



150 II época: A lgreja entre os Povos

te o reinado de Irene, de Nicéforo e

tabelecida a unidade.

germanos e eslavos

de Miguel I. Parecia res-

4) Leão V Armeno subiu ao trono em 813 e renovou a per-
seguição, instigado por seus conselheiros João Gramâtico (Aba-
de) e Teodoto Cassateras. Entre as vítimas estava o santo Aba-
de Teodoro Studita e Nicéforo, patri aÍca constantinopolitano,
que foi substituído por Cassateras. Êsse mesmo presidiu um
concílio iconoclasta que condenou os decretos do Niceno II.
A Leão V seguiu

5) Miguel II o Gago, que não foi hostil enquanto não

se viu f irme no trono. Passado o perigo, quis reunir dois
concílios, um de cada partido. O partido iconoclasta sabia que

ia tirar proveito, por isso anuiu. Os verdadeiros católicos
se negaram a reunir-se em novo sínodo, pois, pela cláusula
"Nos casos duvidosos. . . dirijam-se ao Papa", o VII concílio
geral dava por terminado o debate. Logo era inútil um novo
sínoclo. Porém a recusa acarÍetou uma tremenda perseguição,
que foi continuada por

6) Teóf ilo, iconoclasta como o pai. Felizmente, conver-
teu-se antes de morrer, e sua viúva, Teodora, pôs têrmo
à perseguição, colocando na Sé de Constantinopla um con-
fessor da f é, Metódio, em lugar de João o Gramático. Me-
tódio celebrou um sínodo (842), em que novamente fo-
ram condenados os iconoclastas e adotados os decretos do
Niceno II, como também foi introduzida a festa da ortodoxia, a

ser celebrada anualrnente. Mas iá no século seguinte a Igreja
Oriental separou-se de Roma.

IV. No Ocidente. Também no Império Ocidental houve ,dificuldades
acêrca do culto das imagens, devido principalmente à f alsa tradução
dada por Alcuíno do têrmo " proskynesis" . Carlos Magno mandou então
compôr os "quatro livros carolíngios" em que reprovava o VII concílio
geral, na suposição de êle ensinaf a adoração das imagens. O _lrperador
énviou a Adriano I uma cópia dos "Quatro livros", euê o Papa com
muita bondade refutou, mostrando a diferença que o Niceno II fazia
entre adoração e veneração. E assim pôs f im à desinteligência.

1) Hergenrõther, Photius , T, 226. Z) Theophanes, Chronographia,_ p. _ 647 ,

ed. Bonn. 3) Elefele, C. G. IIf, p. 346, 4) Migne, Patr. lat. T. 89.

§ 95. O cisma grego.

I. Antecedentes. 0 cisma oriental, o Íato histórico mais im-
portante dêste período, separou da Igreia Romana não só os

países reunidos sob a coroa da Grécia, mas tôda a Rússia e a
Ásia Menor. 1

II. Causas e ocasião. I ) Causas remotas: a diversidade da

Iíngua, dos costumes, do culto, dos ritos, da disciplina, iâ desde

I
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o comêço. 2) Causas próximas: a) o orgulho dos patriarcas

rais. As propostas, porém, f oram sempre repelidas pela Sé de

Rema, que náo podia admitir tal eQutparação. b) ,A vaidade e

despotismo dos imperadores, gue, com a independência de seus

patriarcas, se sentiam lisonjeados e tinham mais facilidades em

se intrometerem nas questões dogmáticas e disciplinares, coÍl-
forme a mania dos soberanos daqueles tempos. c) Também os

Éispos apoiavam as ambições dos patriarcas e imperadores.

d) A fundação dos Estados Pontifícios e do Império Ocidental,
que Íêz ainda aumentar as rivalidades, pois os gregos preten-

diam ter direito à posse da Itália e ao título de imperador único,
que competia só ao monarca bizantino.''. Assifn estava prgp?-
rado o terreno para a separaÇáo, que foi um,' pouco retardada
pela questão iconoclasta. Mas, apenas esta 'cessou, voltou à

imita a antiga pendência. 3) Ocasião. Miguef III, o Beberráo,
teve por tutora sua mãe, Teodora. Porém Bardas, irmão de

Teodora, homem devasso e intrigante, afastou-a do poder e

fechou-a num mosteiro. A isto se opôs o santo, patriarca Inácio.
Essa oposição, como também a recusa da S. Comunhão ao in-
cestuoso Bardas, levou Inácio ao destêrro, depois de proces-

sado por falso crime de lesa-majestade. Êste exílio deu enseio

à ascensão de Fócio à Sé patriarcal e conseqüentemente ao

cisma.

III. Várias fases da questão: l.u fase (86,7-867,1 . Fócio era
leigo 2, doutíssimo em teologia, e muito hábil em negócios
públicos. Dotado de fina astúcia e ambição desmedida, insi-
nuou-se no ânimo de Bardas, e êste têz com que seu amigo
Gregório Asbestas, Bispo de Siracusa, Ihe conferisse numa se-
mana tôdas as Ordens. Fócio enviou ao Papa muitos presentes

por intermédio de emissários que iam pedir reconhecimento.
Mas Nicolau I ', desconfiado, mandou abrir um inquérito ju-
rídico por dois legados ' "&offiq€".4 Fócio ganhou-os para
seu lado, por meio de dádivas e ameaças, e os prelados decla-
ÍaÍam legítima a deposição de Inácio. Êste se defendeu no sí-
nodo, e interpôs recurso a Roma. Fócio também escreveu uma
carta ao Papa, justificando sua elevação ao patriãrcado. Outra
vez Nicolau I, sem atender nem a Fócio, nem ao imperador,
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nem aos legados vendidos, reuniu em Roma um concílio r e, Bx-
comungando Fócio, os legados e Qregório Asbestas,.exigiu a
reintegração de Inácio. em seus direitos, A re_§posta de Bardas
foi uma carta ultraiante. 5

Entrementes, Fócio procurou a adesão de todo o Oriênte à
sua causa, a fim de romper abertamente com Roma, Não lhe
foi muito dif ícil. Com sua erudição ganhou os estudantes. Con-
quistou Bispos, sagrando-os. Atiçou no clero a antipatia iá vo-
tada aos latinos. Enfim, entusiasmou o povo, despertando o or-
gulho nacional, ofendido pela jurisdição do Papa sôbre a Bul-
garia. 6 Mais ou menos seguro do bom sucesso, Fócio en-
frentou a S. Sé conl uma public açáo sinodal que continha as
seguintes acusações: F"Os latinos jejuam no sábado; e o jejum
da primeira quaresma é rnitigado entre êles pelo uso de leite,
queijo, etc. ; êles despre zam os Padres legitimamente casados;

' não reconhecem o valor da crisma administrada por um sacerdo-
te;--ifalsificam o símbolo pela adição do "Filioque", ensinando
que o.- Espírito Santo procede náo só do Pai, mas também do
Filho;: retêm injust;lmente o primado que passou a Bizâncio,
etc.". Remeteu o escrito aos patriarcas do Oriente, e certo do
bom efeito convocou um sínodo a reunir-se em Constantinopla.
Nêle foi deposto Nicolau I, como herético, e declar ada a ruptura
com a Igreja Romana.

Fócio enviou âo imperador do Ocidente, Luís II, então em
Roma, as atas do falso concílio, a fim de que as promulgasse,
juntando rnais de rnil assinaturas, das quais apenas umas vinte
eram legítimas. Nesse mesmo ano de 867, no mesmo mês mor-
reu Nicolau I e Miguet III foi assassinado por Basílio Macedô-
nio, que subiu ao trorlo e mandou Fócio recolher-se em um
convento, pa\a melhor refletir no passado.

2.'fase (8f+9311. Basílio eÍa superior a Miguel e a Bar-
das. Reconheceu que devia reconciliar-se com Roma. Chamou
novamente Inácio à sua catedral. Junto com o patriarca, pediu
remédio para os males da Igreja ao "médico superior a todos",
isto é, ao Papa. Adriano II reuniu em Roma um sínodo (869),
que anulou os decretos do pseudo-concílio de Fócio, e enviou
três legados 7, paril dirigirem o VIII concílio ecumênico. Ce-
Iebrou-se em Constantinopla (868) com a presença de cem
Bispos, sob a presidência dos legados pontifícios. Os Bispos
partidários de Fócio tiveram que assinar como retrataçãq o
"líbellus satisfactionis'r, que continha a fórmula de Hormisdas,
o reconhecimento do primado da S. Sé, e a condenação de
Fócio.- Nesse concílio geral, Fócio foi excomungado novamente
e Inácio foi confirmado na sua dignidade. Não durou muito a

T
http://www.obrascatolicas.com



§ 95. O cisma grego I53

reconciliação. Inácio mesmo teve uma contenda com a S. Sé,
por não ceder seus pr direitos sôbre a Bulgá riaT De-
pois de alguns avisos , o Pap.a,:fioãô-VUl o anftaçou
de interdito; mas Ináci 'anÍes-dê chegarem ã Qhstan-
tinopta o§ legados pontitícios, Fócio aproveitõu o ensejã para
voltar a Constantinopla, servindo-se dum ardil: comunicou a
Basílio que era descendente do primeiro rei da Armênia. Basí-
Iio o chamou paÍa verificar o caso, e assim estava construída
a ponte para -alcançar as boas graças do imperador. Subiu ao
antigo pôsto, com o reconhecimento dos Bispos orientais. Con-
tudo, pediu também a aprovação do Papa João VIII, que lha
concedeu sob certas condições:

I ) respeitar a memória de Inácio;
2) renunciar à jurisdição da Bulgária;
3) pedir perdão num sínodo que devia reunir-se em Bizâncio.
Infelizmente os fegados Íomanos nã,o sabiam grego e se $.j--

.{?ram enganar. As cartas pontifícias foram traduzidas com
grullas adulteraçõês, de modó que mitigavam a reparação pú-
blila que Fócio devia prestar, reconheciám sua juriidição sôbre
a Bulgária, condenaram o VIII concílio ecumênico, etc,- E os l§.-
gados aprovAram tudo, sem saber que. concorriam ünióamente
paru o triunfo de Fócio-. Mas João VIII, informado pelo Cardeal
Marino, que descobriu a trama, dgpôq Fócio e anulôu o que os
Iegados concedera!! contra as insilu{Oes iecebidas. Fóciõ -nãô

têz caso da deposição. Mas, depois da morte de Basílio , Leão
VI, o filósofo, o encerrou num convento, onde cinco anos mais
tarde veio a falecer.

3." fase (88f4643.; ' Durante século e meio ficou o cisma em
estado latente, sem se declarar oficialmente a separaÇão, mani-
festando-se, entretanto, em acusações antipáticas, etc.

43 fase 8 ( rc44-to58*ou*=ate."hoje) : Em 1043 subiu à Sé
Constantinopolitana Miguel Cerulárió, 

- 
QUê, se náo possuia a

erudição de Fócio, tinha igual astúcia e ambição. Màndou fe-
thar as igrejas latinas e endereçou uma carta ao Bispo da
Apúlia com as seguintes recri rinações: "os latinos jejuám no
sábado, não Iêem a aleluia nos dias de jejum, usam 

- 
paes ázi-

mos para a S. Eucaristia, seus clérigos náo usam barba, €Í11-
pregam sal no batismo, etc."; S. Leão lX publicou a carta e !un-tamente com outros Bispos refutou-â. Cômo o imperador não
quisesse a ruptura com Roma, escreveu ao Papai e êste lhe
enviou três am bem recebidoq nem pelo
Povo, nem cresceu o ódio dos gregos
ao ouvir a de Cerulário. Os legadãs Í€-
solveram re ódios subiram a porÍ1o de os
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Iegados não terem garantias de vida. E ausentaram-se, deixan-

dõ a bula de excomúnhão sôbre o altar da Hagia Sofia. A rogos

do imperador, voltaram ainda, mas como nada consegylgsem

de Ceiulário, partiram de veu Logo após, o patriaÍca Miguel

convocou um sínodo, renovando tôdas as antigas recriminações

contra Roma, e acrescentando várias contra os últimos legados

pontifícios. Não encontrou a adesão total dos outros patriarcas

õrientais. Porém, de fato, êles se entenderam sempre com a Sé

de Constantinopla, e esta nunca mais com a de Roma. Na Idade

Média e aindá mais tarde tizeram-se tentativas de reconcilia-

Ção, porém sem resultado: nem concílios, nem legados, nada

óons.guiu até hoje reuni-los. Talvez o desmoronamento do

Santo Sínodo na Rússia facilite a volta ao centro da unidade

católica.

t ';* ai. tlnllt riti.*ia'?. j' -i'fili?
do Pôrto, 5) Jager, Hist' de Photius'

parig, 1g44, p. líg. -- oÍ x'oi êste o caso búlgaros_, .gue estavam deBen-
áe"Iá ãã ôo-nstanünopla, pediram ao Papa missionários latinos, pois os g[egos
tinham AiferJnça nos 

- ritoi e até na doütrina. O Papa, com seu poder sôbre
o orbe, eoncedóu aos búlgaros missionários ou os greS:os'

E Fócio tlrou-pãrtiào àesÉa Íerida mal cicat a'. 7) Har-
Auú, 

-V, 
749; úansi, xV e xvl. 8) Para Wlll, Àcta et

rcripta de coutroversils eccl. Graecae et Latinae.

§ 96. Adopcionismo. 1

No EliPando,
Urgel, o sabelian
como do Pai,
Dessa susPeitos
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§eus com os mesmos erros, ignorando-se em que data tinham sido com-
postos. Elipando, seu colega de heresia, persistiu no êrro até à morte.
Os esforços de Bento de Aniane e de vários Bispos exterminaram a
heresia, iá no comêço do século IX.

f ) Ftobenii, Diss. de haeresi Elipandi et X'elicis; Bach, d. Dogmengeseh. des
Mlttelalt. Vlena, 1874; M. Pelayo, Hist. de los heterod. Elspaf,oles, f, 2?L;
ElgInh. Annal. ad ann. 792. 2) O Sabelianlsmo ensinava que o X"ilho é o Pai,
como Redentor; e o ElspÍrito Santo também é o Pai, como santificador.

§ 97. Erros de Gottschalck. 1

Do século VIII ao XII entendiam geralmente que um menino,
destinado pelos pais à vida monástica, havia de ser monge "vo-
lens, nolens". Gottschalk foi uma das vítimas de tal abuso. Era
um oblato do mosteiro de Fulda. Reconhecendo não ter voca-
ção paÍa o claustro, quis sair e alcançou dispensa por recurso a
um sínodo. Porém Rabano Mauro protestou, e outro sínodo
obrigou Gottschalk a reingressar no convento, não mais em Fulda,
mas em- Orbais, diocese de Soissons. Homem inteligente e de
espírito irrequieto, pôs-se a estudar e meteu-se em correspqn-
dência com os teólogos de seu tempo. Infelizmente, esbarrou
numa questão difícil e deixou-se fascinar por ela: a predestina-
ção. Estudou S. Agostinho e pareceu-lhê aí encont ÍaÍ a se-
guintê doutrina:

I ) Assim como Deus predestina atguns para a vida, a outros predes-
tina paÍa a morte. 2) Deus náo quer que todos se salvem. 3) 

- 
Cristo

morreu só pelos eleitos ou predestinados. 4) Para os mais, os réprobos,
os sacramentos não têm efeito. A êsses pontos se responde: Pode-se
conceder que: 1 ) Deus rte mas
rita". 2) "Voluntate abs quer a
home-nsr fias sim "volun '. 

-3) 
Só

da eficácia do sangue de Cristo, por u valor é4) Em vida ninguém é réprobo.

Gottschalk têz uma romaria à Cidade Eterna, e aproveitou
a ocasião paÍa difundir seus erros na côrte do conde de Friule.
Noting, Bispo de Verona, deu aviso da heresia a Rabano Mauro,
Arcebispo de Mogúncia, que refutou a doutrina de Gottschalk.
Rabano celebrou um sínodo em Mogúncia, ao qual Gottschalk,
paÍa se justificar, remeteu um símbolo em têrmos arnbíguos. O
sínodo reprovou-o e o entregou ao seu metropolitano Hincm aÍo
de Reims. No concílio de Quiercy, Hincmaro condenou-trhe a
dupla predestinação e o obrigou a queimar seu livro. Como
Gottschalk resistisse, foi sentenciado a uma correção física e
ao cárcere. Morreu impenitente, ao que parece. Supõe-se que
iá não fôsse responsável por sua pertin âcia, em vista da mania
religiosa (868).
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Surgiram defensores da mesma doutrina, jí _pot terem as proposições
sentidó ambíguo, já por despertarem compaixão os maus tratos a que
Gottschalk foi submetido, iá por serem pouco def inidas as expressões
de Hincmaro de Reims. Entre os defensores se achavam o monge
Ratramno e o Bispo Prudêncio de Troyes. Hincmaro procurou adeptos

auro, o diácono Florus, e out
tação f ilosóf ica dos erros de
nte defendeu Hincmaro, e co
destinaÇão, que forneceu mais

para o ataque dos adversários.
Carlos, o o com a que território,

procurou da meio de um (Carisíaco
II,885). Os doutrina de e também
em sínodos. livros de pa to algum.
Enfj.m, no grande co.ncílio de Touzy (860), os metropolitanos franceses
aceitaram as proposiçõet de Hincmaro.

1) Bach, Dogmengeschichte d. Mittelalters; Schoers, Hincmar; Mauguin, Ve-
terum euctorum gui nono saeculo de praedest, et gratia scripserunt.

§ 98. Controvérsia sôbre a Eucaristia. 1

Até ao século IX não surgiram heresias sôbre o SS. Sacra-
mento. Em 845 Pascásio Ratberto, Abade de Córbia, escreveu
um "Tratado do corpo e sangue do Senhor". Com o fito de in-
culcar o espírito de f é em seus monges, relembrou-lhes que a
carne de Nosso Senhor na Eucaristia é a mesma que a do lilê-
nino Jesus, de Jesus crucif icado e ressuscitado.. Alguns enten-
deram bem o escritc) e o explic aram no sentido ortodoxo. Ou-
tros interpretaram a frase no sentido cafarnaítico, isto é, que

a carne e o modo de presença eram idênticos na Eucaristia e

na vida mortal de Jesus. Protestou Ratberto, pois, de f ato, êle

só afirmava a identidade da substância, mas não do estado.
Entre os adversários de Ratberto estava Rabano Mauro e Ra-
tramno, monge êste da mesma abadia de Córbia, QUe, aliás,
combatiam apenas a expressão de Ratberto como imprópria.
Outros impugnadores se extrem atam tanto que caíram em he-

resias, Assim, uns asseve Íavam que na S. Eucaristia fica só a

"virtus Christi". Outros, com Escoto Erígena, que só perma-

nece a memória de Cristo. Mas outros, ultra-concludentes, des-

penharam no estercorianism o 2, ensinando que o corpo do

Senhor teria a mesma sorte que o resíduo dos alimentos. Tudo
isso foi irnpugnado por Ratberto. O sábio Gerberto, futuro Sil-
vestre II, tomou-o sob sua proteção, mostrou que não havia

divergência entre Ratberto, Rabano Mauro e RatramÍlo. Conde-

nou os que resval aÍarn em heresias e pôs fim à polêmica.

Enquanto nessa primeira controvérsia não se tocou na trans-

substánciação, foi ela o objeto principal da questão no sé-

culo XI, Berengário de Tours, prof essor e depois arcediâgo,
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escreveu muito, porém com pouca solidez. Negou a tran-
substanciação e sustentou a opinião de Escoto Erígena. Nos
sínodos de Roma, Verceil, Paris, f oi excomungado. Berengário
parecia arrependido e retratou-se no concílio de Tours, presi-
dido por Hildebrando, e depois novamente em Roma. Entre-
tanto, náo foi sincera a conversão. Voltou aos erros e, admoes-
tado pelo Papa, respondeu orgulhoso e com injúrias. Receando,
contudo, ser condenado como herege, assinou uma fórmula clara
e muito bem combinada procedente de Roma. Ainda uma vez
recaiu, dando ao têrmo "substantialiter" a significação de "sal-
vo a substância". Enfim, depois do concílio de Bordéus (1080),
aquietou-se definitivamente e morreu reconciliado com a Igrela
(1088).
1-) d. Mittelalt_, I; Sudendorf, Berengarlus Turonensls;Sch tours; r,ánrranó, Lib. -áe -'co"p.--óf iaú. -ú-ú: sdv.Bcr lEauro, por se 'servir de expíéssoes pouco p"ecisaà,rul nanlsmO.

III. CULTO E DISCIPLINA.

§ 99. Sacramento§, ritos e funções.

A liturgia romana se tornou comum nas igrejas. O canto-
chão era o pref erido nas solenidades eucarístiús. Introduziu-se

mlssa.

Havia muito cuidado na confecção da matéria paÍa os s.
sacramentos e o s. sacrifício. A sagrada comunhão eÍa distri-
buída ainda sob as duas espécies. Manteve-se o uso da peni-
tência pública, como da particular, devendo o conf essor ãten-
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Onde, por obstin açáo, os culpados se negavam à penitência,

sofriam c.omo castigo o anâtema ou o interdito. Iâ existiam li-
vros rituais e f ormulários das preces usadas pelos sacerdotes

nos vários of ícios.

Crescendo o
em que o povo
tretanto, havia
gens; pelo gu€,
os abusos.

E' do século IX a
número de festas em
a Maria Santíssima e
culto mariano.

Pela celebração da I

dos f inados, foi pôsto

§ 100. Culto dos santos.

igualmente o das festas,
Élíquias e imagens. -En-

geros no culto das ima-
vozes se erguiam contra

confecção dos martirológios. A.gmentou muito o
honra áe Nossa Senhora. R dedicaçáo do sábado
a recitação do rosário trouxe grande impulso ao

solenidade de Todos os Santos e da comemoração- 
á compreensão dos fiéis o dogma da Comunháo

dos Santos.
Desde o século X ficou reservado à S. Sé o direito de canonizar o§

santos, o que antes era também exercido pelos Bispos. i

§ l0l. O clero. 1

I. Formação do clero. a) No período das perseguições não

havia, nenl era táo necess âria, a formação do clero, pois na

Igreja primitiva o Espírito Santo a supria por meio de caris-

m-as: O; Bispos convídavam, então, para seus cooperadores na

vinha do Senhor, os cristãos mais conspícuos pela sua honesti-

dade, sabedoria e estima geral. Não era mister saber muito,

pois as tunções, mesmo as pontif icais, eram singelas; caso§

lomplicados de moral não os havia, pois era grande o fervor

dos primeiros cristãos; livros de dogma também eram desco-

nhecidos.
b) No tempo de Constantino, já se requeria maior pre-

paro no clero. Oficializando-se a religião cristã, muitos pedi-

ram o batismo, mas nem sempre por convicção; outros neófitos,

datlos aos estudos, exigiam mais amplos esclarecimentos reli-

gioror. A lgreja entrou em questões sociais e político-religiosas,

até então desconhecidas, e que exigiam dirigentes aptos. Iâ
não se achando tantos leigos doutos paÍa se ordenarem sâ-

cerdotes, f oi preciso que bons padres educassem iovens para

êste fim. Em alguns lügares, sobretudo nas cidades, havia pe-

quenos internatoi, em gu€, com muita singel eza, os meninos

áprendiam o mais necess ârio para entrarem no estado eclesiás-

tíco. Outras vêzes os estudantes eram externos. O ensino tinha

caráter quase exclusivamente prático, de conformidade com as
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Ordens a receber. Contudo, ainda se convid aram para o sacer-
dócio leigos distintos e estudiosos. Os doutos dessa época
aprendiam em escolas pagãs, mesmo não havia boas escolas
paÍa o clero, e a de Antioquia e Alexandria eram para cristãos
e pagãos, destinadas apenas a tazer concorrência ao paga-
nismo.

c) Fundados bs reinos dos bárbaros, sôbre os destroços do
povo romano, continuou o antigo sisterna, sobretudo nas esco-
las anexas às catedrais e, no campo, junto aos presbíteros;
pois, conforme as leis de Carlos Magno, cada pároco devia ter
o cuidado de conseguir e de prepaÍar um sucessor. Mas, ainda
assim, se pôde obter um pouco mais de preparo científico. Me-
lhores frutos produ ziam as escolas anexas aos mosteiros, em
que os monges preparavam candidatos à vida religiosa, ao sa-
cerdócio secular, e a outras carreiras. Êstes foram, depois, s€-
parados dos demais, para lhes não prejudicar a formação ascé-
tica. Infelizmente, falh aÍam também. Segundo as intenções de
Carlos Magno , a escola de Tours devia formar o clero, mas
Luís o Pio a deixou decair. A Palati nà, de igual destino, tor-
nou mais profunda a diferença entre o alto clero e o inferior,
pois quase todos os que se formaram nela se tornaram Bispos e
Abades dignatários. O que se precisava aprender nã,o era muito:
saber de cór e explicar o Pater Noster, o símbolo apostólico e
atanasiano, canto-chão, penitencial, missa, fórmulas sacrameÍl-
tais, calend ário eclesiástico, o breviário e, sobretudo, a pasto-
ral de S. Gregório Magno.

d) Até ao Concílio Tridentino estacionou ãí, ou talvez ficasse
ainda aquém, a instrução do clero. Quando Paulo III convocou
o sínodo preparatório, os Cardeais, sobretudo Reginaldo Polu!,
deram como causa do ingresso do clero na pseudo-reforma a
deficiência de instrução, pois na Idade Média julgavam que se
devia ir aprendendo ao exercer as f unções. Foi no Tridentino
que Polus insistiu e alcançou a fundação de seminários, a fim
de dar ao clero formação mais científ ica. ,/

III. Vida do clero. a) Posição ,material. Cfra pároco tinha por
direito seu prédio e campo isento de impostos e ainda recebia
os dízimos, costume que se tornou geral no século V. Porém
eÍa humilhante sua posição, quando os patronos, dotando suas
igrejas, nomeavam os párocos e lhes davam rnódica porcenta-
gem das rendas, cuja administração chamavam a si. b) Posi-
ção iurídica. Eram dependentes dos juízes leigos, mas, €ffi al-
guns casos, iá podiam preferir os juízes eclesiásticos. Depois é
que ficaram totalmente isentos do tribunal civil, coméçando
nesse período a obter paulatinamente tal direito. c) Vida co-

)
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mum. Ainda que iâ existisse antes de Crodegango, foi êste

quem retormou as regras da vida comum e as propagou. Sua

decadência no século IX foi devido principalmente à desigual-
dade de fortuna dos capitulares. d) Vida moral. A par dos sa-
cerdotes conscienciosos, havia muitos indignos, mas disto nin-
guém pode tornar responsável a Igreja, que sempre estatuía
Ieis muito santas. A grande luta contra o concubinato e a si-
monia tomou incrernento no pontif icado de Clemente II e cul-
minou com Gregório VII.

Causas das desordens morais do clero:

I ) Desor ganização geral da Europa em f ace da dinastia
carlovíngia.

2) Guerras contínuas dos grandes senhores f eudais.

3) Direito dos patronos quanto à nomeação dos párocos e

benef iciários, e dos grandes senhores sôbre os Bispos.

4) Diticuldade de comunicação entre os Bispos e o clero in-
f erior.

5) Mau exemplo dos Bispos mundanos e da Cúria Romana.

6) Preparo def iciente para compreenderem suas obrigações.

7) Selvageria dos povos apenas em via de civilização.

1) Cruel, Gegch. d. deutsch. Pred.igt im M. A.; Pertz, Mon. rlf.

§ 102. Vida cristã.

Se a Idade Média é mal vista pelos adversários da lgreja, é

precisamente por reconhecerem a influência que o cristianismo
tinha na sociedade de então.

Os Bispos coroavam os reis, lembrando-lhes a origem de seu

poder, âs obrigações para com Deus e os súditos. Os cava-

Ieiros recebiam a espada benzida pela lgreja, que deviam de-

f ender.

O carâter cristão da vida pública, a santificação do domingo,

as penas . civis paÍa os transgressores das leis eclesiásticas, o

direito de asilo reconhecido às igrejas, a destruição de certos

costumes pagãos, as penitências públicas ordenadas pelos Bis-
pos e pelos reis em épocas de calamidade, tudo está indicando
o papel saliente da Igreja nos povos medievais. E'também de

instituição eclesiástica a "trégua de Deus", a "paz de Deus",
ou suspensão das hostilidades, aquela durante meia semana,

esta durante o advento e quaresÍna.

T
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A lgreja proibiu as "ordálias ou juízos de Deus". Consistia
êsse abuso em iulgarem que Deus devia intervir em favor do

inocente güe, acusado, passasse pela prova de fogo, de duelo,
etc.

O grande número de santos que viveram na Idade Média
atesta quanto era cristã a vida da família e da sociedade, e até

das côrtes.
Não obstante, é inegável haver muito que lamentar nas pai-

xões de ódio e de vingança, de deslealdade e mais defeitos, Que,
entretanto, ainda hoje éxistem e sempre existiráo, porque a
Igreja não pode tolher a liberdade da vontade.

Apontamontos - 11
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§egundo período

DE S. GREGÓRIO VII
ATE'À PSEUDO,REFORMA. 

.

A. Desenvolvimento exterior da Igreia,
I. DIFUSÃO DO CRISTIANISMO.

§ 103. As ctatadAs. 1

I. Causas. Primeira e única principal: reconquistar das mãos
dos inf iéis os lugares santos dã Palêstina. Depois da conquista
de Jerusalém pelo calif a Omar (637), ainda eram toleradas as
peregrinações dos cristãos aos lugares santos. Sob os f atimitas,
que conquistaram a Palestina pelos meados do século X, co-
meçou para os cristãos uma era de padecimentos. Os seldju-
cidas, na metade do século XI, tornaram intolerável a situaçáo:
as igrejas destruídas, os romeiros maltratados e assassinados.
Em 1095, no sínodo de Clermont, Urbano II convidou Bispos e

cavaleiros a salvarem os santos lugares. Com o grito "Deus lo
volt", todos tomaram a cÍuz. ,

Causas secundárias que atuaram em alguns: o desejo que
tinham os reis de ver af astarem-se paÍa longe os turbulentos
fidalgos; o receio de que os turcos viessem a invadir a Europa;
as indulgências e privilégios concedidos pela lgreja e pelos reis.

III. Cruzadas principais: Primeira ( 1096- 1099) . Um primeiro
grupo de 50.000 homens sob o comando de Pedro de Amiens,
o erem ita, e Gauthier-sans-avoir, pereceu quase inteiramente
antes de chegar à Ásia.

Mas o corpo principal, de 600.000 homens, sob o comando
de Godof redo de Bouillon e do legado papal, o Bispo Ademar
de Pry, derrotou os turcos em Nicéia e Doriléia, conquistan-
do-lhes Antioquia ( 1098) e Jerusalém ( 1099) . A primeira cru-
zada alcançou, portanto, seu fim. AIém de outros principados
cristãos, fundou-se o reino de Jerusalém 

2 e o principado de
Antioquia. Entretanto , a posição dêsses novos EJtados era in-
sustentável, devido às dissenções nacionais dos conquistado-
res 3, à hostilidade dos imperadores gregos, aos ataques dos
seldjucidas e às tradições dos pulanos (descendentes dos cru-
zados, natos no Oriente).

Segunda (1147-1 149). Com a queda de Edessa, 1144, a ci-
dade de Jerusalém ficou em perigo. S. Bernardo, por ordem de
Eugênio III, pregou a cruzada, conseguindo que os reis Luís VII,
de França, e Conrado III, da Alemanha, empreendessem a se-
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gunda cruzada. Mas, por causa das desinteligências dos che-
f es e traições dos pulanos, os exércitos reunidos foram dizi-
mados pelos turcos nos desfiladeiros do Tauro, náo podendo
tomar nem a cidade de Damasco, a qual iá haviam sitiado.

Terceira (1189-1193). Tomada Jerusalém (1187) pelo pode-
roso Saladino, sultão do Egito, tôda a Europa ocidental se

consternou. Empunharam a cruz os três monarcas mais em des-
taque: Frederico I Barbaroxa, da Alemanha, Filipe Augusto, da
França, e Ricardo Coração de Leáo, da Inglaterra. Frederico
foi paÍa a Asia pela Hungria e por Constantinopla; venceu o
sultão de lcônio, mas pereceu afogado nas águas do Selef . Os

outros dois viaj aÍam por mar e, reunidos aos destroços do exér-
cito alemão, c-ercaram Ptolomais (Acre) e a tomaram. Filipe
voltou para a França, e Ricardo náo conseguiu tomar Jerusa-
Iém, mas concluiu com Saladino uma trégua, para ser fran-
queada aos peregrinos a entrada ern Jerusalém. Á"

Quarta (1202-1204). Inocêncio III a mandou pregar. a

Tomaram parte principalmente os cavaleiros franceses sob o

comando de Balduino de Flandres. Mas tôda ela foi desviada
do seu fim. O doge Dândolo levou primeiro os cruzados a
ajudá-lo na conquista de Zara, na Dalmácia. Depois Aleixo,
filho do destronado Isaque Ângelo, de Constantinopla, obteve que
o auxiliassem a repôr seu pai no trono. Quando então Isaque não
pôde pagar o prêmio prometido, sendo novamente destronado
por outro pretendente, os cruzados conquistaram Constantino-
pla e fundaÍam lá o império latino (1204-1261 ).u Nada mais
tizeram que enf raquecer o império grego, baluarte contra os
turcos.

. Cruzada das Crianças 6 (1212». Tôdas foram mortas ou vendidas.
Não foi pregada por ninguém, mas até dissuadida pelos Bispos.

Il

-: Quinta (1228). Frederico da Alemanha, tendo prometido uma
cruzada, e retardado muito, afinal partiu para o Oriente, para
se livrar da excomunhão imposta pelo Papa. Chegado à Pales-
tina, em vez de combater, concluiu com o sultão do Egito um
armistício de dgz anos, que garantia aos cristãos a entrada sob
a stizêrania dos turcos. ?

Sexta (1248). Luís IX da França , paÍa cumprir uma pro-
messa feita durante grave doença, Êffipreendeu esta cruzada.
Dirigiu-se paÍa o Egito, apoderou-se de Damieta, na esperança
de guê, assentando nas praças egípcias suas bases de opera-
ções, mais fácil lhe seria a conquista da Palestina. Mas, ven-
cido na marcha sôbre o Cairo, estêve prisioneiro dos infiéis, até

QUê, pelo resgate de cêrca de oito mil contos em nossa moeda,

íÍü
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e a entrega de Damieta, obteve a liberdade para si e para o
resto de seu exército.

IIL Resultados: 1) Fracassaram sob o ponto de vista religioso,
pois o fim era a libertação da Terra Santa. Mas as cruzadas
retardaram a invasão dos turcos na Europa; impediram a des-
truição completa da civiliz açáo cristã na asia Menor e recondu-
ziram muitos Maroniüas e Armênios à união católica: eviden-
ciaram o prestígio dos Papas e animaram o espírito de Íé.

2) Sob o ponto de vista agrícola, comercial e indust rial, fi-
zeÍam passar paÍa a Europa muitos produtos asiáticos (trigo
da Turquia, cana de açúcar, vidros, estofos de sêda) ; alarga-
.ram as relações comerciais, fazendo progredir extraordinària-
mente as repúblicas italianas de Veneza, Gênova e Pisa.

3) Sob o ponto de vista literário e artístico: muito, ganhou
a geogr afia, medicinE matem ática e a filosofia. X
1) Wilken, Gl,,eschichte d,er Tlreuzzllge (o autor oferece urna lista ad tht." his-
tórlcas no' supl. T" VII) ; Revue des Deux-Mondes, 1883, Une enquête Írengaisegur les croisades et l'Orient latiu. 2» Godofredo aceitou o tÍtulo só de
'defensor e barão do Santo Sepulcro". g) W'ilken, l. c. I, 814. D Elurter,PaBstInnocenzur,vol.1e2;IIefele,Beitraege.r,316.
efêmera de Baldúno de X'landres. 6) Des Elssarts, La crolsade des enJants,
Paris, 1876. 7» Ifuillard-Bréholles, Histotre diplom. de freA. fi p.--á28.

r No interiorr: #;':ttiil*#i*ri:';T; *, os nestorianos
converteram ao cristianismo o rei dos coraítas 1, tribo completamente
bárbara, ao sul do lago Baikal. No f im do século XII o célebre rei
mongol Gengiscão submeteu os coraítas cristãos.

3) Chineses. Notícias mais exatas sôbre a fabulosa China deram por
êste tempo dois comerciantes venezianos Nicolau e Marco Polo. 

- 
O

entre l29l-1330 a
mente V o nomeou
Mas a substituição
com a cristandade.

il. Entre os maometanos e judeus.- - l) Entre os maometanos: a) Na
África trabalharam sem resdltado missionários f ranciscanos, domihica-
nos e trinitários. Muitos mártires houve entre êles. I{o-"sóeulo XIV é
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§ 105. Luta das investiduras 165

ül Na ltália meridional a dominação dos mouros foi destruída pelos
normandos no século XI.

2) Entre os judeus s pouco conseguiu para a sua conversão o zêlo
dos Papas e Bispos. Havia durante a Idade Média contra êles uma
grande pnimosidade d.a . parte
usura, riquezas demasiadas; pol
contra os cristãos: infanticídios,
objetos sagrados. Ao passo que
guiam os judeus, a lgreja os

1) _ E' fâbula o que- _se conta de João, rel-sacerdote; Oppert, der Presbyter
Johannes, Berlim, 1864. 2, Kuelb, Geschichte der Missionsreisen nach -der
Mongolei, Ratisb. 1860. - 3) Vie. de la X'uente, Hist. ecl. de Espaía lff.
Menendez y Pelayo, Hist. de los heterodoxos Espafroles, f. 4) Harduin, Acta
concll. V. 38; Elulogius, Mem. Sanctor. II. 5) Jost, Geschichte d. Juden,
Berllu, 1825; Math. Paris, Ilist. major Angl.

H" IGREJA E ESTADO.

§ 105. Luta rlas investiduras.-

Antecedentes, Desde o tempo ern que os Bispos começa-
ram a ser ao mesmo tempo vassalos dos reis e príncipes civis,
as eleições canônicas foram muitíssimas vêzes substituídas por
nomeações da parte dos reis. Êstes se tornar am cada vez mais
simoníacos, e, ern breve, se espalhou o abuso de se tazer a
investidura do poder temporal por meio dos símbolos do poder
eclesiástico: anel e báculo. Encheram-se destarte as fileiras
eclesiásticas de homens que procuravam mais uma vida de
gozos e honras do que um apostolado de sacrifícios.

A clerogamia também foi conseqüência dessa praxe abotni-
nável. Contra êsse estado de coisas se levantou a parte sã do
clero, principalmente dos conventos filiados a Cluni, e nomea-
damente o monge Hildebrando. Cardeal desde l0+8, dirigira êle
os negócios da Igreja durante o pontif icado de cinco Papas.
Enr-nuÍ[erosas viagens 'chegou a conhecer de "visu" as neces-

-^sidades -dâ cristandade. Eleito Papa, Hildebrando, iá Gregório
VII 1, procurou a todo custo realizar o ideal de sua vida: puri-
ficar e libertar a Igreja.

I ) Gregório VII e Henrique IV. a) Ação contra a simonia, a
clerogamia e investidura. Logo em 1074, no sínodo de quares-
maz em Roma, Gregório VII ordenou: "Está suspenso quem,
p"g.r* -simonia, obteve um cargo eclesiástico. Os sacerdotes con-
cubinários estão suspensos." Constituiu executores dessas leis os
próprios fiéis, impondo-lhes a proibíÇão de assistirem à missa
de tais padres, ou receberem de suas mãos os sacramentos. A
promulgação de tais leis não encontrou grande oposição na In-
glaterra e na Espanha, muita na, Fr ança, mas sobretudo na Itália
Setentrional e na Alemanha.

b) Cresceu a tempestade, quando o Papa, ern 1075, publicou
o seguinte: "Quem, doravantô, aêitar dâs mãos de um leigo
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um cargo eclesiástico, está interdito ipso f acto. Príncipes que

conf iram investiduras eclesiásticas serão excomungados." Quem
mais relutou contra essas leis f oi o imperador Henrique IV, da

Alemanha. Começou a luta. Teve duas f ases a pugna entre
Gregório VII e Henrique IV. .\'

a) Até à segunda excomunhãb do imperador ( 1073- 1080) .

Nesta primeira fase a vitória é do Papa. Henrique IV, depois de

vencer os saxões, desp rczou as leis e os conselhos secretos do

Papa, e continuou a praticar descaradamente a investidura. In-
dignado contra o Papa que o ameaçou de excomunhão, reuniu
em 1076 um conciliábulo em Worms, no qual a maioria dos

Bispos da Alemanha declarou deposto Gregório VII. Por sua

vez, o Papa, num sínodo de 1 10 Bispos em Roma, f ulminou a
excomunhão contra Henrique, e dispensou do juramento de

obediência os súditos do imperador. 3 Entre os grandes do

império f êz-se breve uma reação nos sentimentos contra o so-

for;rrro. Tê-lo-iam deposto na dieta de Tribur ( 1076), se náo
interviessem os legados pontif ícios que sabiam ser intenção do

Papa apenas a correção dos abusos e a conversão de Henrique
IV. Foi deliberado que dentro de um ano Henrique deveria li-
vrar-se da excomunhão, f icando, nesse tempo, inibido de ocu-

' par-se do govêrno; e que as queixas dos príncipes seriam exa-
minadas em Augsburgo, em 1077; e também que o imperador
seria deposto, caso continuasse excomungado depois de um ano.

Essa atitude dos príncipes têz com que Henrique aparecesse,

-durante o inverno de 1077, no Castelo de Canossa, onde o Papa

e$ava, de viagem para a Alemanha. Espontâneamente se apre-

sentou vestido de cilício durante três dias no páteo do castelo.

Tanto chorou e pediu QU€, f iado nas promessas do imperador,
o Papa o absolvêu a, com a condição apenas. de que pres-

tasse satisf açáo plena aos príncipes alemães. Apenas saiu de

Canossa, o imperador despre zou suas promessas. Foi então que

os príncipes, reunidos em Forchheim ( 1077), o depuseram, ele-

gendo rei da Alemanha Rodolf o de Suábia, que foi coroado

felo Arcebispo de Mogúncia. Gregório VII, vendo complicar-se

a situação, não gostou da nova eleição, mas permaneceu neutro

entre Rodolfo e Henrique. Só em_ t08O o Papa reconheceu Ro-
dolfo como rei da Alema nha, excomungando Henrique pela se-

gunda vez, quando iá, eram vãs tôdas as esperanças de êste

deixar suas perseguições à Igreja.
b) Até à morte de Gregório VII ( 1080- 1085) . Nesta fase

sgcq$bg apargntçmente o Papa. Em t 080, Henrique derrotou
seu antagonista Rodolfo, que veio a falecer ferido num com-

bate. No§ conciliábulos de Mogúncia e Brixen, prelados e Bis-
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pos depuseram Gregório VII, elegendo como anti-P apa Gui-
berto de Ravena. A maior parte dos príncipes se pôs agora ao

Iado de Henrique, cujo império parecia outra vez firme na AIe-

manha. Preparou-se para ir à ltália com o fim de destronar o

Pap3 e mandar coroar seu anti-P ap?. Em 1084 tomou Roma e

fêz-se coroar pelo anti-P apa que tômou o nome de Clemente

III. Após se haver ausentado algum tempo no castelo de

S31t'Ângelo, pôde o Sumo Pontífice ainda retirar-se para Sa-

Íãino, són a proteção de Roberto Guiscardo, duque no_rmando.

São Gregório VII f aleceu assim desterrado em 1085. Suas úl-
timas palavras foram : "Dilexi justitiam et odivi iniquitatem;

propterea morior in exilio."
2) O sucessor de Gregório VII foi Vítor III ( 1086- 1087),

antes Abade Desidério de Montecassino. Só dêpois de muita

ieÍutância aceitou o pontif icado, que f icara vacante por dois

ano§. Não teve a f ôrça moral de seu predecessor; morreu pie-

dosamente em 1087, depois de ter proibido novamente as in-
vestiduras.

, 3) Foi eleito, depois de seis meses, Urbano II ( 1088- 1099) .

Passados os primeiros anos do pontificado, em que a situação

era bastante difícil, tornaram-se mais bem observadas as leis

contra a simonia e o concubinato, crescendo o número de prín-
cipes e Bispos QUe , deixando o partido de Guiberto, se recon-

ciliaram com o Papa legítimo, e entre êles cumpre mencionar o

príncipe Conrado, filho do próprio Henrique IV. Assim é que o

P apa conseguiu celebrar em 1 096 o sínodo de Clermont, em

que foi resolvida a primeira cruzada, e proibida a *horne!3-

g.r". u Urbano II voltou em triunfo pata Roma, onde t?a>

balhou ainda três anos para o bem ,da Igreia.
4) Teve por sucessor Pascoal II ( 1099- 1 1 18) . Falecido o

anti-P apa Guiberto em 1 t 00, o imperador teimou em não se

reconciliar com o Papa, decaindo assim, cada vez mais, na

opinião pública. Desta circunstância se valeu seu f ilho Hen-
rique para, õorq o auxílio de muitos príncipes seculares e ecle-
siásticôs, obrigai" o"p.p i a abdicar, ocupando-lhe o lugar com o
nome de Henrique V. )n{çlizmente, a exemplo do Pai, ao sentir-
se firme no trono, usurpou;' embora mais disf arçadamente, os

direitos da lgreja. Em 1111 fêz,se entre o Papa e o rei um
pacto, em virtude do qual os Bispos renunciariam aos seus be-
nefícios e o rei ao suposto direito da investidura. Ora, como

os Bispos alemães não quisessem abrir mão dos. seus benef í-
cios, o irnperador também não renunciou às investíduras. In-
sistia, não obstante, com Pascoal II para ser coflrado impera-
dor. O P apa negou-se com tôda a energia. Foi então que Hên-
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rique V o prendeu no seu acampamento por espaço de dois
meses até que cedesse às suas imposições. E assim, no cha-
mado privilégio de Sutri, concedeu o Papa ao impqrador o di-
reito de confirmar a eleição dos Bispos e Abades,-ê de lhes con-
ferir a investidura, prometendo, ao mesmo tempo, não exco-
mungar o rei pelo que havia acontecidol O rei, por sua vez,
pôs em liberdade o Papa, asseverando proteger a Sé Apostólica
e restituir os bens eclesiásticos roubados. Grande parte dos

tente com tamanha óondescen-
do a declarar solenemente nos

6) seu retôrno às antigas deter-
dêstes concílios declarou que o
e um "pravilegio", extorquido
de nenhum valor. ;{
I foi curto nrats âgitado. Estêve

prêso, e como.. não se sujeitasse a Henrique V, êste noÍneou
anti-P apa Bordino; 'fuçebispo excomungado de Braga, oü seja
Gregório VIII. Calisto II '" ( I I 19- 1 124). Aparentado com a casa
dos Burguinhões, prudente e enérgico, parecia fadado a pôr
têrmo definitivo aos abusos das investiduras, De fato, venceu
e depôs o anti-P apa e excomungou mais uma ütg" o imperador
no sínodo de Reims. Henrique, cedendo, afinal, às àqpir,ações
dryI!tetqudetazetaSpaze§comaS.Sé.Pediúao"S.
Padre ni lemanha. Com êstes concluiu em
ll22 a ConcordàIÍ*ã-e Wôrli§'""{Pactum Calixtinum).u Nela
o irnperador renunciou à investidura, prometeu liberdade nanas
qlglç.Qe§_ canônicas e restituição dos bens eclesiásticoq rouba-
dos. _A P apa permiliU_ag-__mgg1Adgr:.: 9.-q . §eqs de[gga_dq§_ 

- _Ls_s§!!-
r§m 4§_ qleições pontifícias, concedeu o direito de dirirnir elei-
ções duvidosas, ouvindo o conselho do metropolita e dos outros
Bispos da província eclesiástica. Concedeu ainda investir em
seus respectivos benef ícios, mas só por meio do cetro, os Bis-
pos alemães antes da respectiva sagração, e os burguinhões e
italianos depois da sagração. Foi esta a primeira concordata
entre o poder temporal _e g Suriio Poqt_í_fjce. Para a solene apro-
vação dela o Papa ggnvocgu o IX concílio geral, o primeiro de
Latrão, o prillleirq q-q Ocidente, em 1123, renovando-se nêle
também as leis contra a simonia, a clerogamia e investiduras
com símboios eclesiásticos.

1, Watterich, Vitae Pontifie. f, 298; Voigt, Eildebrand als Gregor Vff, TÍeimar.
2» Roskovany, Coelibatus et brev. f, 289. 3) Eardún Vf, 1, eoll. 1ã66.

f) Donizo, Vita Mathild. (Migxre, coll. 998); Bonitho, Liber ed amictrm, VIff.
5) A "homenagem' eolocava os Bispos na dependência dos prÍncipes secu-

le,res, que atê lhes proibiam ir a um concÍlloo - 6) Nussi, Conventiones de
rebus eccles. lnter S. Sedem et civil. potesL Mogúncia 1870; Brlegez, Treits.chüft
Ítlr K. G. 1886.

http://www.obrascatolicas.com



§ 108. Arnaldo de Bréscia

§ 106. O cisma de Anacleto.

Durante a luta contra as investiduras leigas, duas famílias fidalgas
de Roma chegaram a exerc€r grande influência na cidade eterna e pre-
tendiam inf luir também nas eteições papais. Eram os Frangipani e os
Pierteoni, oriundos êstes dum judeu batizado por Leão IX. lá a eleição
de Honório II, feita sob a influência dos Frangipani, foi legitimada üni-
camente pela abdicação votuntária do Cardeal Teobaldo, eleito antes
pelo partido dos Pierleoni.- 

Ma§ depois da morte de Honório II foi inevitável o cisma. A fim de
escapar às intrigas dos Pierleoni, os Cardeais mais sérios e conscienciosos
etegeram precipitadamente Inocêncio II ( 1 130-1 143). Duas horas mais
tarde 20 Cardeais, influenciados pelos Pierleoni, nomearam Papa a Pedro
de Leão, daquela família, Qu€ se intitulou Anacleto II e se manteve em
Roma, ao passo que Inocêncio II foi paía a França.

Quem era o Papa legítimo? Talvez nem um nem outro. 1 Mas uma
terceira eleição teria sido perigosa. S. Bernardo se pronunciou em favor
de Inocêncio II por dois motivos: prioridade de eleição e superioridade
pessoal. Ganhou _par-a o seu ponto de vista os reis da França e da Ingla-
terra, enquanto S. Norberto lhe'alcançava a adesão do rei da Alemanha.

ff, pois entre seus t4 eleitores se acham os quatro Car-
quais __cgmpe!ia, segundo a constituigão de 1059, a parte prtn-
pontifÍcias. Cfr. Paschini, Lezioni di St. eccl. vol. ff, csp.- flf.

§ 107. Décimo concílio ecumênico.

Em I 139, Inocêncio II abriu o II concílio Lateranense. Foi
convocado para dar expressão ao regozijo público pela extin-
ção do cisma de Anacleto e para regularizar vários assuntos,
como apagar os últimos vestígios do cisma, renovar antigos
decretos relativos à reforma dos clérigos, estabelecer definiti-
vamente o "privilegium canonis", e condenar os erros de Ar-
naldo de Bréscia, que pregava doutrinas sediciosas e heréti-
cas. Esta última inform açáo é de Oto de Frissin gz, historiador
de Frederico Barbaroxa. E' que Arnaldo iá pregava em Bréscia.
Em Roma êle só entrou no ano de 1145.

§ 108; Arnaldo de Bréscia.

Em 1143 rebentou em Roma um movimento revolucionário,
cujos autores eram, desta vez, a baixa nobreza e o povo. A
causa do descontentamento foi o não poderem vingai-se dos
habitantes de Tívoli, aos quais o Papa concedeu o perdão numa
revolta. Cheg aÍam então os insurretos de Roma a proclamar a
nova república romana, renegando a autoridade pontifícia
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( I I 44) e estabelecendo o senado antigo, chefiado por um pa-
trício, a quem se prestava obediência. A república sustentou-se
também durante os pontificados, emb oÍa curtos, de Celestino
II, Lúcio I e no de Eugênio III (t I 153).

Ora, foi em 1145, logo após a eleição de Eugênio III, que

apareceu em Roma Arnaldo de Brésci a. I Demagogo, muito
jovem ainda, chegou a ser pregador na catedral de Bréscia, sua

cidade natal. Fêz-se discípulo apaixonado de Abelardo em Pa-
ris, e dali voltou com veleidades de reformar a Igreja. Seu ideal

era o restabelecimento da antiga Roma, cujo govêrno devia ser

Iivre da interferência dos Papai. A Igreja, à imitação dos após-
tolos, devia voltar ao estado de pobreza e renunciar ao poder

tempo Íal. Disseminou também muitos erros doutrinários , até sô-

bre a sagrada eucaristia. Condenado no X concílio, voltou à
França. Daí f oi expulso pelo rei, em atenção aos conselhos de

S. Bernardo. Como os tempos favoreciam a aceitaçáo de suas

idéias na ltalia, aproveitou a ausência de Eugênio III, meio fo-
ragido oÍa na ltalia, oÍa na França. Desde então foi Arnaldo a

alma dos sediciosos em Roma. Só quando o Papa lançou sô-

bre a cidade eterna o interdito, pena que nunca tinha alcançado

Roma, é que os romanos consentiram em expulsar Arnaldo.
Êste errou pelo país, ate que em 1 155 o rei Frederico Barba-
roxa o entregou ao prefeito de Roma. O demagogo foi quei-
mado e suas cinzas lançadas ao Tibre. O povo iá havia, em

I154, no tratado de ConstanÇâ, reconhecido os direitos ponti-
fícios, graças à autoridade de Frederico I.

1) ftefele-Leclercq, Histoire des Coneiles, t. v. ; Archiv. Soc. Romana di Storia
Patria, vol. 35; Watterich, Vitae, ff.

§ 109. Lutas de Frederico Barbaroxa coÍn o papado.

As lutas religiosas começadas por Frederico I 1 prolon-
garam-se pelo reinado dos outros Hohenstauf en. Dotados, em

geral, de boas qualidades de governantes, desejavam êles, soer-

guer a autoridade imperial amesquinhada na Alemanha e ltália.
Mas tinham, inf elizmente, uma idéia exage rada de sua gran-
deza, julgando que tudo se lhes devia submeter, inclusive a

Igreja. Assim é que f orçosamente deviam surgir conf litos entre

o poder imperial e o pontif ício.
I. Lutas coÍn Adriano IV. 2 Iâ na primeira expedição de

Frederico a Roma surgi ram desinteligências entre Adriano IV e

o imperador, por se haver êste recusado cumprir o "off icium

Stratoris". Frederico cedeu quando lhe demonstraram que tal
ofício pertencia à pragm âtica antiga. 3 E o rei foi coroado

I

(J

\
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§ 109. Lutas de Frederico Barbaroxa com o papado l7l

imperador. Logo depois pioraram as relações entre os dois.
Frederico se queixava de que o P apa, sem o consul tar, cedera a

Apúlia e a Sicília, como feudos, ão rei Guilherme I da Sicília.

.$d{atror por sua uez, lamentava haver o imperador violado o

iipaç,ttttp callxtf.qym': o e demorado a liberta çáo do Arcebispg
Eskil de Lund, prêso injustamente por cavaleiros alemães, ao
regressar de Roma. Infelizmente, numa carta que o Paiiâ di-
rigiu ao imperador, para o repreender dessas faltas, empregou
a palavra "beneficium" que se prestava a ambiguidades. O im-
perador a interpretou por "f eudo", ao passo que o Papa só
queria dizer que o imperador tinha recebido "multa benefi cia" ,
isto é, f avores da S. Sé. O Cardeal Rolando, legado pontif ício,
teve que se retirar mais que depressa para Roma, satisfeito de
salvar a vida ameaç ada pela indign açáo da nobreza alemã. En-
tretanto, Adriano explicou por escrito ao imperador a signifi ca-
ção do "beneficium" e êste serenou.

Na segun-da expedição à ltali4, o imperador celebrou nos
campos de Roncaglia, aldeia de Parma, a célebre dieta em gue,

sem tomar em consideração a evolução histórica da ltália, man-
dou declarar, por quatro jurisconsultos de Bolonha, que o do-
inínio da Itália pertencia aos imperadores, sendo absoluto o

seu poder. ViolaáOo assim direitoi claros, de cidades, de bis-
pados e do próprio papado, continuando ainda a desrespeitar
o "calixtinum", Frederico ia ser excomungado por Adriano,
quando êste veio a f alecer em Anagni ( I -9- 1 1 59) .

Iando, que tomou o nome de Alexandre III 5, cabendo apenas
dois votos ao Cardeal Otaviatro, valido do imperador, e que se

intitulou Vítor IV. Pretextando ser litigiosa a eleição e dever
dirimi -la, o imperador convidou os dois: "o chanceler Rolando"
e o "Papa Otaviano" , pata um sínodo geral, pretensiosa de-
nominação dada a um conciliábulo de apenas cinqüenta pre-
Iados, na maior parte alemães, que se realizou em Pavia. AIe-
xandre, que náo podia reconhecer tal sínodo, excomungou o
imperador com seu pseudo-papa, e fugiu para a França. Quase
tôda a cristandade aderiu ao legítimo Papa, fracassando uma
tentativa imperial de chamar o rei da França para a obediência
do seu anti-p apa. Quando, em 1164, faleceu em Luca o p$eudo-
papa, Frederico, em vez de se reconciliar com Alexandre, man-
dou reconhecer na dieta de Würzburgo ( I 165) o novo anti-
papa Pascoal III 6 e entronizá-lo na basílica de S. Pedro
(1167), durante a quarta expedição que tazia à ltâlia. Foi efê-
mef'o seu triunfo. A peste veio dizimar-lhe o exército, e Frede-
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rico teve de retirarit., qual fugitivo, para a Alemanha. Ainda
assim o imperador inão se entregou a melhores sentimentos.
Reconheceu um terceiro anti-p ãpà, o indigno Calisto III, e con-
tinuou perseguindo os partidários de Alexandre. Êste se ligou
cada vez mais com as cidades da Alta-ltália. A liga veronesa
se tinha alargado em Liga da Lornbardia. FizeÍam para sua.;
guarnição uma nova tortaleza "Alexandria". Quando, em 1176,
o imperador apareceu pela quinta vez na ltália, foi derrotado
pgla liga em Legnano. Foi então QU€, afinal, se mostrou pronto
á, Íazer as pazes com o Papa, em 1177.

IIII. O XI concílio geral ( 1 I 79) ou terceiro ,de Latráo 7

foi convocado para confirmar a paz de Y eneza. A fim de se evi-
tarem complicações nas futuras eleições pontif ícias, f icou de-
cretado Qu€, desde então, se teria por legítimo Papa quem obti-
vesse dois têrços dos votos dos eleitores. 8 Foram também,
nesse mesmo concílio, condenados os erros dos albigensesl t

1) Otto de X'rissínga, De gestis X'rider. f ; Jaffé, Regest. Pont. Rom. Z) Era
o impressionante e eaérgico Nicolau Breakspear, Bispo de Ostia, eleito Papa,
guando voltava duma legação na Noruega. 3) Consistia em oferecer o estribo
oo Papa, quando êste montava a cavalo, ou, montado, conduzi-lo segurando as
rédeas da eavalgadura. E) Cfr. § 105. Calisto II. 5) Migne, Patr. lat. T.
200; Watterich, ff , 375; Reuter, Papst Alex. III. 6) Boso, Vita Alex.
7, Ilarduin, Vf, 2, col. 1671; Mansi, XXII, 209; Hefele, C. G. V. 8) tr'oram

:;i:::.cidos 
iguais direitos de eleitores aos Cardeais-Bispos, presbÍteros e diá-

§ 110. Lutas religiosas na Inglatetra.

Guilherme I, que conquistou a InglateÍÍa em 1066, consti-
tuiu-se restaurador e ref ormador da lgreja naquele país: ,con-

f eriu o Arcebispado de Canterbury ao célebre Lanf ranc, entre-
gou as outras dioceses a clérigos distintos que levara da Nor-
mandia, e mandou publicar os decretos da reforma de Gregório
VII. O poder exagerado que êle exercia nos negócios da lgreja
não produ ziu, atentos os seus bons sentimentos, os resultados
funestos que logo se verific aÍam no reinado de seu filho Gui-
lherme II. 1

I. Opressões de GuilherÍne II (1087-1100). O rei Guilherme
II, insaciável na sua avareza, deixou vagas dioceses e abadias
para lhes usuf ruir os rendimentos; sobrecarregou de pesados
impostos os bens da Igreja; persistiu em vender as prebendas
a quem mais pagasse. Uma doença perigosa ( 1093) o fêz vol-
tar por algum tempo a melhores sentimentos, conferindo o bis-
pado de Canterbury a S. Anselm o 2, distinto Abade do coÍl-
vento de Bec, na Normandia. Os trabalhos e cuidados do santo
Bispo para reformar a Igreja acabaram por lhe atrair a ira e as

perseguições de Guilherme II, que até o declarou réu de alta-

u

I
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traição, pelo simples motivo de pretender ir a Roma para Íê-
ceber o pálio das mãos de Urbano II, que o rei ainda não reco-
nhecera como Papa. Os Bispos, paÍa agradar ao rei, o aconse-
lharam a depor Anselmo, que só pôde manter-se devido à ener-
gia dos príncipes seculares. As tentativas do rei para obter da
S. Sé a remoção de Anselmo foram baldadas, pois Urbano II,
como todos os bons católicos ingleses, estava do lado do santo
Arcebispo. Entretanto, não podendo exercer as funções do seu

cargo, Anselmo deixou a Inglaterra, para onde voltou só depois
da morte do rei. Sob seu sucessor, Henrique I, surgiu novo
conflito que o obrigou a sair mais de uma vez de sua terra, mas

iá em I 106, no tratado de Bec, Henrique renunciou à inves-
tidura e concedeu a livre eleição dos Bispos, âo passo que a
Igreia, por .rqrJer, permitiu aos Bispos ingleses a "homena-
gem" ao rei. *\

III. Lutas religiosas de Henrique II. ( I 154-89.) Para ter um
primaz indulgente, Henrique nomeou Arcebispo de Canterbury To-
más Becket 3, embora êste advertisse gue, Arcebispo, êle proce-
deria diversamente do chanceler. De fato, combateu a limitação
do "privilegium fori" e "os costumes tradicionais", dizendo que
só podia reconhecê-los, "salvo iure ecclesiae". E' verdade gu€,
enganado por um Abade a, declarou-se pronto a assinar os
dezesseis artigos 'das "constituições de Clarendon", que espe-
cif icavam os costumes tradicionais. Breve se arrependeu. Becket
tinha sancionado interferências inadmissíveis do poder real no
govêrno da Igreja. Foi ter com o Papa Alexandre III, ao qual
of ereceu sua abdicação.

Alexandre condenou dez artigos de Clarendon, mas não acei-
tou a resign açáo do primaz. Em I 170, Henrique reconciliou-se
com o Arcebispo, que voltou para Canterbury. Tendo surgido
novas dificuldades, per§untou o rei "se nás havia quem o li-
bertasse de tal Padre." A essas palavras 5 quatro cavaleiros
partiram logo a assassinar o Arcebispo na sua ôatedral. Foi
essa morte o .triunfo da causa de Deus. Henrique e seus cúm-
plices foram excomungados. Não tardou o rei a arrepender-se e

mgrdar pedir perdão ao P apa, sujeitando-se, de boa mente , a
penitências públicas. Em ll72 renunciou às "constituições de
Gtarêndon".

f) Lingard. Hist. of Elngland; Eadmer, I{ist. Novor. lib. 1. - Z» Remusat, Satnt
Anselme de Canterbury; I{asse, Ans. v. Cant. , Leipzig, 18431 3) Robertson,
Materials of the history of Thomas Becket. +l F'ilipe, Abade de I'Aumone,
pretenso enviado pontifÍcio, declarou ser essa a vontad,e do Papa. S) Elssa
observagão fol provocada pela publicagão da bula de excomunhão de alguns
Bispos partidários do rei. Cfr. Joh. Saresb., EpisL 304 ad Joh. Pictav. Episcop.

\
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I

i. * , , L_- j §, 111. Inocêncio III. 1

,/ O pontiÍicüAO de Inocêncio III marca o ponto culminante do
esplendor do papado na Idade Média. Seus antecessores, prin-
cipalmente Gregório VII e Alexandre III, haviam levantado, em

Iutas gigantescas, o prestígio da Santa Sé. A essas condições
f avoráveis de ascensão ao trono pontif ício, concorriam para o
fulgor do pontificado de Inocêncio III seus dotes excepcionais
de grande sagacidade, vastos conhecimentos, raras virtudes e

especial tino- administrativo. Tinha apenas trinta e sete anos
de idade o Cardeal Lotário, conde de Segni, quando em I 198
foi eleito por unanimidade. Durante dezoito anos desenvolveu
uma atividade extraordinária, que tinha por objeto a onímoda
reforma da lgreja, a conservação da pureza da fé e a conti-
nuação do prestígio da Sé Apostólica, necess ária paÍa a conse-
cução de tudo o mais. As lutas que Inocêncio teve de sustentar
paÍa manter êsse prestígio absorvem grande parte de suas ener-
gias e dão a seu pontificado o maior lustro. Mal compreendem
êsse grande Pontíf ice os que af irmam ter sido a ambição o
movel de sua atividade, pata tazer valer sua influência quase
sempre vitoriosa em todos os países da cristandade. Levou-o a
isso a compreensão nítida dos deveres que lhe impunha a au-
toridade papal, cuja plenitude timbrava em conservaÍ e aplicar
para o bem da humanidade. Eis suas principais emprêsas neste
particular:

1) Alcançou o restabelecimento do poder pontifício em Roma
e nos Estados da Igreja. Tanto o prefeito imperial da cidade
como o senador romano logo tiveram de render-lhe homena-
gem. Todos os territórios pontif ícios concedidos em f eudos
pelos Hohenstaufen houveÍam de ser devolvidos ao Papa, de
sorte QUe, em pouco tempo, estava reintegrado na posse terri-
torial dêles.

2) Nas Duas Sicílias f acilmente conseguiu da rainha Cons-
tância, viúva de Henrique IV, renunciasse a seus exagerados
direitos eclesiásticos, herdados desde Guilherme I da Sicília,
encarregando-se êle da educação do filho ainda menor , o futuro
Frederico ll. 2

3) Na Alemanha tinham sido eleitos, e ffi 1 198, dois reis:
Filipe da Suábia e o guelfo 3 Otão IV. O Papa, embora
reconhecesse a liberdade dos príncipes na eleição do rei da
Alemanha, declarou que só êle devia coroar imperador a quem

iulgasse digno e legitimamente eleito. Exigiu, pois, combina-

ção amistosa. Quando, ao cabo de três anos, seu pedido ainda
não havia sido despachado, clecidiu-se por Otão. a Êste, iá
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sendo atendido, ,excomunge o rei, Iançou o interdito sôbre o
país, conseguindo, afinal, rdiqtegrar em seus direitos a espôsa
repudiada. i

6) Também contra Pedro II, riei de Aragáo, e Afonso IX, rei
de Leão, teve que garantir a irfdissolubilidade dos respectivos
matrimônios. 

i
7) Foi preÇiso lerrantar-se contia os reis de Portugal,':,:lgorue-

ga e Sqseia, para def encler na{ueles países a liberdadai}'da
Iglai a.' ,i-U I1 ,,',''l

,.{gl xil 'e-c,htiiio geral. Em l2l5 o Papa reuniu em Lafiáo
1200 prelad,rs para um concílio que foi o mais brilhante de
quantos jar,rais houve. 7 Formou objeto das deliberações a
conciuista da Terra Santa e a reforma da Igreja. Editaram-se
cÍecretos cc,,ntra os Albigenses e Valdenses; estabeleceu-se a

T
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obrigatoriedade dos sacramentos da penitência e comunhão urna

vez cada ano; proibiram-se os matrimônios clandestinos; foram
aprovadas as Ordens dos Franciscanos e Dominicanos. Morreu
Inocêncio III em Perúgia, (er,viag€ffi, quando ia tazer Paze§
entre os Pisanos, em 1216.14

1) Ilurter, Geseh. des Papstes Innoc. III; Winkelmann, Acta inedita saec. XIrI.
Iirsb. 1880. - Zl Huillard-Brêholles, Hist. dipl. de Fred. If. - 3) Os nome§ de
guelÍos e gibelinos datam da batalha de Weinsburgo, . em _1149: ^-9q-_qibellnos
óefendia,m ós Hohenstaufen. l) Bõhmer, Kaiserregestea de 1198-12õ4; Âbel,
Kg. Phil. d. Hohenstaufen, Berlim, L872. = 

6) IIetrn_,- - Collectio -monum. vet,
et- recent. lneditorurD, f, 208. 6) Rerum britan. Ifiedii aevl Scriptores _Irond.
1868; Llngard, Ilist. - of Elngland; Cantü. Ilist. - 7, Ilarduin, t. VIf, Man§i,
T. IOIII; Elefele, C. G. vol. V.

\,. § ll2. Lutas de Frederico II com o papado

Reassumindo o plano de Frederico Barbaroxa, pretendeu Fre-
derico II anexar a ltâlia Meridional ao império, bem como dis-
pôr dos direitos da Igleja q 

* 
governar como imperador absolu-

tista. 1 r,- ,,ii

I )*Q*Egpe Jtqg.p:ig.Ill (r21 6-t227), idoso e condescendeÍr-
ta', viu sua grande paciência menos prezada pelo imperador.

$ em 1220, Frederico mandou eleger rei da Alemanha seu filho
Henrique, unindo dêste modo a Sicília com o império. Para
acalmar o Papa, assegurou-lhe que seria mantida completa se-
paração administrativa dos dois reinos. Honório, sempre con-
fiante no imperador, pediu a Frederico chefiasse uma çruzada,
pois a situação no Oriente se tornava cada vez mais precária e

ofensiva aos cristãos. Não obstante haver Frederico jurado exe-
cutar o desejo do Pontífice e da cristandade inteira, sempre a
foi diferindo. E a S. Sé tolerou nove prorrogações do prazo
paÍa tal cruzada. O Papa ainda viu com grande mágoa que o
imperador violava os direitos da lgreja, principalmente na Si-
cília, e gue, entregando-se à influência dos maometanos, tinha
uma vida luxuriosa e quase suspeita de infidelidade.

2l Gregório IX (1227 -1241) , muito mais enérgico, apenas
eleito, lembrou ao imperador a cruzada tantas vêzes prometida.
Frederico, afinal, embarcou na Apúlia (1227), mas, passados
três dias, voltou pretêxtando doença. Foi então que o Papa ex-
comungou o imperador, expondo numa encíclica o proceder

de Frederico desde sua ascensão ao trono. Frederico, " a fim de

não perder seu prestígio no Ocidente", como declarou 3, Í€â-
lizou então sua cruzada que se parecia mais com uma expedi-

ção de aventureiros, do que com uma emprêsa religiosa. Na
ausência, seu governador invadiu os Estados Pontdfícios, pÍo- .

vocando a S. Se a defendê-tos/' Eepoir*--da'crEzdcta;- -fÊzw'?

I I
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§ ll2. Lutas de Frederico II com o papado tn
paz em S. Germano entre o imperador e o P^p^, sendo aquêle
absolvido da excomunhão. Mas o imperador não largou o sonho
dourado dos Hohenstaufen, de incorpoÍar .a ltália ao seu im-
pério. Na ltália meridional os sarracenos combatiam por êle.
Aos lombardos, arnigos do Papa, derrotou-os Frederico mesmo
em Cortenuovo. Continuou a usufpar direitos eclesiásticos na
Alemanha e na Sicília, 'apesar_ das admoestações do Papa, gue,
além do mais, lhe prestou"'rpíii relevante serviço, excomungando
o filho Henrique, que se .Jihha rebelado contra o pai. Gregório,
convencido de que só,, á severidade podia tazer voltar o im-
perador a melhoreí sentimentos a; . excomungou-o pela se-
gunda vez, desligando os súditos do iuramento de fidelidade.
Frederico exigiu lhe provassem num concílio geral os crimes
imputados. E,' para humilhar o Papa, marchou contra Roma.
Quando em 1240 o Papa convocou um concílio, iâ não quis
saber do concílio. Pelo contrário, têz tudo o que podia para
impedi-lo, encarcerando prelados ingleses e franceses que es-
tavam, em viagem paÍa Roma, sendo três Cardeais e niais de
cem Bispos. Êle pióprio mandou novamente suas tropas coritra
a cidade eterna, QUândo Gregório veio a falecer de mágoa
(21-8-1241). \ 1.1 .

3) Inocêncio IV (12A3=1254) -sucedsu,-""apos-*3*€)*ê *s€i&6,
a;€elestinndtÉ;rryrcrgs@ffiia§. Depois de ten-
tativas inf rutíferas para f azer o imperador entrar no bom ca-
minho, Inocêncio IV viu-se obrigado a retirar-se para a França,
onde celebrou em 1245 o XIII concílio geral ou o primeiro de
Lião. Trataram nêle da reforma do clero, duma nova cruzada,
da expulsão dos tártaros da Europa oriental, e, sobretudo, do
procedimento de Frederico II para com a Igreja e o S. Padre.
Frederico foi novamente excomungado e deposto: I .o por ter
violado tantas promessas juradas; 2.o por ter prendido e mal-
tratado muitos prelados; 3.o por ter faltado às obrigações de
vassalo da S. Sé, na Sicília; 4.o por ter desprezado as censuras
eclesiásticas e incorrido na suspeita de heresia pela sua f ami-
Iiaridade com os maometanos. 6 Frederico, cheio de raiva,
tudo empreendeu pata acabar com o prestígio do Papa, tra-
tando de indispôr contra êste até os reis e Bispos da França e

Inglaterra. Vãs tentativas. Em 1246 a maior parte dos príncipes
eclesiásticos e muitos seculares da Alemanha abandonaram a
causa de Frederico, elegendo rei Henrique Raspe de Turíngia
e, depois da morte dêste, Guilherme de Holanda.

Na Itália conseguiu Frederico manter seu poder ainda por
algum tempo, graças às medidas draconianas com que perse-

ABontamentos - 12
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guiu seus adversários políticos. A derrota de 1248 em Parma,

obrigou-o a retirar-se paÍa a Itália meridional. Morreu em 1250

em Fiorentino, absolvido "in extremis" pelo Bispo de Palermo.
Frederico era, sem dúvida, uffi soberano de grandes dotes. Mas,
para alcançar um fim perverso, Iançou rnão de todos os meios,

sem olhar para direitos particulares e políticos. ? Causou

ruínas incalculáveis na Itália e na Alemanha. A guerra que f,êz

à Igreja foi-lhe fatal a êle e à famosa casa dos Hohenstaufen.

f ) Huillard-Bréholles, Hist. diplom. de Fred. II; Pertz,__Monum. IV_;_ . Leo,
Vorlesungen III. Z) Pressútti, Regesti di Onorio III, Romar 1884.
3) gt hmér, I(aiserreg. X)(VIIL - 4) Muratori, Script._ rer. ftalic. IIf,- 582.
O) O enéráico e sábú Cardeal Sinibaldo tr'ieschi só pÔde_ ser eleito, apóq iustas
rôclamações da tr'rança e Inglaterra contra E rederico II, que_ sgmplg impedia
as eleiçôes 6) Vita Gregõrii, apud Murato_ri, §cript. ^I9r. Ital. III, 584. F
7) MicÉael S. J. Satimbene und séine Chroni[. Insp. 1889.

§ ll3. úttimos Papas do século XIII.

2) Gregório X (127 l-1276) foi eleito depois de um lapso
de três anos, por não poderem unir-se os Cardeais, divididos
em dois partidos: franceses e italianos. O acontecimento de

maior monta em seu pontificado foi o XIV concílio geral (1274),
o Lugdunense II. Nêle tomaram parte mais de mil e seiscentos

prelados, os embaixadores de Miguel Paleólogo, dos reis da
França, Alemanha, Inglaterra e Sicília, S. Boaventura foi quem

presidiu às quatro primeiras sessões, falecendo durante o con-
cílio. IVlorrera, na viagem para Lião, S. Tomás de Aquino. O ato
mais importante do concílio foi a ratif ic açáo oficial da união
das Igrejas grega e latina. Miguel Paleólogo, julgando que esta

união lhe firmaria o trono, tinha assinado, juntamente com

quase todos os seus Bispos, uma profissão de fé muito explícita
sôbre os pontos em litígio. No concílio foi solenemente ratifi-
cada e admitida pelos gregos a processão divina do Espírito
Santo. Mas a união teve muitos adversários em Constantinopla,
principalmente entre os monges. Esfriou também o zêlo do im-
peradôr, chegando até a ser excomungado pelo Papa, como

fautor do cisma e da heresia. Seu Íilho, Andronico II, cassou
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em 1282 a união, 'anatematizando seus fautores. 1 Sob o
pontificado de Gregório hoúve também a eleição de Rodolfo
de Habsburgo para imperador da Alemanha. Os dois soberanos
tiveram uma entrevista em Lausafrz, onde prometeram respeito
e proteção mútua. 2 Seguiram-se os Papas Inocêncio V, João
XXI e Nicolau III.

ancês, o reino siciliano passou à
vésperas sicilianas" (30 de março
ao som dos sinos que chamavam

Palermo mataram todos os fran-

fgreJa

;t#33:
Rudolfg. III,

§ ll4, Bonitácio VIU (1294-1303).

Inspirado nos mesmos princípios que tiveram seus grandes
predecessores, o sábio e zeloso Pontífice Bonifácio VIII 1

empregou todos os esforços para restabelecer a paz geral entre
todos os príncipes cristãos, empreender nova ctuzada e pôr
cobro às opressões da Igreja pelo poder civil. Mas teve de
enfrentar enormes oposições: I ) Muitos Cardeais torndram-se
logo seus adversários, porque Bonifácio se viu obrigado a res-
tringir as concessões que Celestino lhes tizera com nímia pro-
digalidade. Chegaram, por fim, a atacar a legitimidade de sua
eleição , dizendo que Celestino não podia abdicar. P ara afas.
tar o perigo de um cisma, Bonifácio mandou fechar Celestino,
até à morte, no castelo Fumone, cercando-o embora de todo o
7§
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respeito. Os dois Cardeais Colonna em especial tornaram-se inimi-
go5 do Papa, devído a urna sentença iudiciária em assunto

ãe dinheiro, pela qual julgavam-se prejudicados. Na questão

espinhosa da Sicíliá, Bonif ácio não se decidiu em f avor de

Aiagão nem de Anjou, mas aprovou a Paz entre as duas f a-

rníliás e o casanlento de Frederico de Aragão com Leonor de

Anjou. Tentou reconciliar venezianos e genoveses. Depois de

muitas negociações, citou Alberto d'Habsburgo a comparecer

perante seq tribunal e reconheceu-o, af inal, como rei da AIe-

manha, após o triunfo sôbre seu cornpetidor Adolfo de Nassau

na batalha de Golheim. 3

2) A pacific açáo da Toscana foi um dos episódios mais mal

cornpreendidos do pontificado de Bonifácio VIII. A paz em

Roma dependia sempre da calma de Florença, e vice-versa.

A Toscana pertencia ao império, mas vivia em discórdias, de

que os chefes gibelinos sabiam tirar partido. Distanciada como

sb achava do imperador, difícil era haver paz e ordem em Flo-
rença. Eis por que Bonifácio VIII pedia ao império a anexação

da Toscana aos territórios eclesiásticos. A situação, entretanto,

se complicou, porque a intervenção papal em Florença, no in-
tuito de pacif ic â-la, foi aproveitada pelos guelfos, que expul-
saram da cidade todos os gibelinos, inclusive o poeta Dante

Allighieri, não obstante a mediação do Cardeal Acquasparta,

legado pontifício. Daí a inimizade dos gibelinos com Bonifá-
cio VIII.

3) As invectivas de Dante uniram-se os cantos satíricos de

Frei Jacopone da Todi para desprestigiar o nome de Bonif ácio

VII[. Felizmente nem todos os frades franciscanos lhe eram
desaf etos, senão apenas os f raticelli ou espirituais, guê se tor-
naram ultra-rigoristas e até hereges.

4) A maior oposição no seu empenho de dar ao mundo a

paz geral, Bonif ácio achou-a na França. São as tristes lutas
sustentadas contra o rei Filipe o Belo que caracterizam o seu

pontif icado.
a) Como o Papa não conseguisse tazer as pazes com o rei

Filipe da França e Eduardo I da Inglaterra, proibiu pela bula
"Clericis laicos" e sob pena de excomunhão, guê os príncipes
exigissem dos clérigos os habituais e pesados impostos, e ao

clero pagá-los sem licença especial da S. Sé. 3 A bula tinha
o duplo f im de impedir a guerra, cujas despesas recaíam sôbre

a lgreja principalmente, e de proteger a irnunidade religiosa. d

Não continha nenhuma inovação, pelo que foi bem recebida
em tôda parte, mesmo na Inglaterra. Mas na França exasperou
Filipe o Belo. No intuito de impedir que os Bispos mandassem
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donativos para Roma, proibiu a export açáo de ouro e jóias. E
para que o Papa não lhe mandasse legados, expulsou da França
todos os estrangeiros. Bonif ácio breve deu explicações que de-
sarmaram a cólera do rei e que pràticamente anularam as dis-
posições da bula. Declarou pormenorizadamente que não esta-
vam compreendidos nas suas proibições nem os censos feudais,
nem os dons verdadeiramente voluntários, nem os casos da
repentina necessidade. Com a canonizaçáo de S. Luís, avô de
Filipe, a paz parecia restabelecida entre o rei e o Papa.6
b) Alguns anos mais tarde rebentou outro conflito mais sério.
O rei violara direitos da Igrejâ 6, e o Papa enviou-lhe Ber-
nardo Saisset, Bispo de Pamiers, para apresentar reclamações
a respeito. Mal recebido e até processado e condenado Saisset,
por ofensas ao rei, Bonifácio exigiu que soltasse imediatamente
o legado, cassou certos privilégios de Filipe e chamou os pÍê-
lados franceses a Roma para com êle deliberarem sôbre as rela-
ções papais com a França. E' o que Bonifácio publicou na bula
"Ausculta, fili". Quando o legado pontifício a leu perante Fi-
lipe, o conde d'Artois, primo do rei, lha arrebatou atirando-a ao
fogo. Espalharam então pela França, paÍa indispôr o povo coÍl-
tra o Papa, uma bula falsa, violenta no tom e exagerada no
fundo. ? O rei, aproveitando a indign ação da massa contra
o Papa, convocou os Estados Gerais. Reunidos na Igreja de
Notre Dame de Paris, Filipe acusou Bonifácio de querer opri-.
mir a Igreja da França e sujeitar o rei até em assuntos. tem-
porais. Bonifácio protestou contra as acusações, afirmando que
todos os seus atos até ali não visavam outro fim mais que fa-
vorecer a França, e em particular a Filipe. Insistiu na ida dos
prelados franceses a Roma. Só quatro Arcebispos e 35 Bispos
se apresentaram, pois o rei a eaçara de sequestrar os bens
do episcopado, no caso de sua obediência ao Papa. Os outros
Bispós fránceses escreveram ao Pontífice pedindo desistisse do
concílio. 8 O resultado do concílio de Roma ( 1302) se en-
contra na bula "Unam sanctaffi", em que Bonifácio, embora
não com tôda a precisão, expôs a doutrina tradicional de pÍ€-
eminência da Igreja sôbre o Estado, reconhecidos, contudo, os
direitos dêste. e Foi péssima a impressão que a bula causou
na França. Tal era a prevenção ontra a cúria romana que todos
os atos dela emanados a França os recebia com desprêzo os-
tensivo, inclusive a bondosa intervenção do legado pontif ício
Cardeal Lemoine, estimado pelo próprio rei. A perseguição con-
tra Bonifácio assumiu desde então um caráter pessoat. Nova
assembléia ( 1303) acusara o Papa de intruso, simoníaco, he-
rege, infame, etc. 10 O clero, primeiramente vacilante, che-
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gou a prometer seu concurso para a convocação de um concílio

[eral côntra o Papa. Foi em Anagni, sua cidade natal, qle Bo-

ãitacio teve conhecimento dessa traição. Logo' num consistório,

por um juramento solene libertou-se Bonifácio da imputação

ãos crimes e iniciou a redação duma série de bulas para de-

nunciar ao universo a malícia de seus adversários. Uma delas

continha a excomunhão de Filipe, com a ameaça de sua depo-

sição definitiva. Mas antes de as publicar viu seu palácio inva-

dido e saqueado pelo brutal Guilherme Nogaret, chanceler de

Filipe, auxiliado por Sciara, irmão do Cardeal Colonnâ, que

pretendiam levá-to prisioneiro paÍa a França. "O Santo Padre

foi prêso, algemado, ferido com manopla, despojado dos seus

vestidos pontif ícios, arrastado nas ruas, coberto de opróbrios
e lançado na cadeia em que ficou três dias. Libertado pelo

povo d'Anagni, êle transportou-se paÍa Roma, onde foi aco-
metido por uma febre violenta, e morreu tranqüila e santamente
um mês mais tarde em 1303, com oitenta e seis anos de idade."

5) Conclusão: A história imparcial enumera Bonifácio entre
os grandes Papas. Talvez se lhe possa exprobÍaÍ alguma preci-
pitação em seu modo de agir contra Filipe. Mas é inegável
haver sustentado a causa da religião com invencível coragem e
espírito esclarecido. Deve-se a êle a fundação da "Sapientia",
escota superior em Roma, e a introdução dos jubileus.

ia di Bonlfacio VIII; Bo-

fl üxtn'"*firtt'ot'ri" \3í:
philippe te Bet,Y'ní E) Phillips' K' 

enrõther, Kath.-Ktf.ir§
p6a.-zea cita os esb por 

S*1r"" *"f"$r"drfn outros dizem que 
*í:rr%f 

coDs€rv""olfif*? 

ísi:
a politica 10)_ Boutarie,
ta bão era stados Gerais.

§ I15. Concílio de Viena (XV ecuÍnênico).

Por unanimidade de votos foi dado por sucessor a Bonifácio
VIII o Cardeal Boccasini, ex-geral dos dominicanos, gue esco-

lheu o nome de Bento XI. 1 Procurou ameni zar a situação
da S. Sé para com a França e outros inimigos de seu digno
antecessor, mas renovou a excomunhão contra Nogar êt 2,

Sciara Colonna 3 e seus cúmplices. Entretanto, nada satis-
fizera ao orgulho de Filipe IV, que 'exigia um concílio geral
para justificar-se e desabafar seu ódio contra Bonifácio VIII.
Bento XI preferiu refletir mais tempo sôbre a oportunidade
do concílio, porém morreu antes de completar seu primeiro ano

de pontificado. Só depois de onze meses foi eleito, com dez
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votos contra cinco, Bertrand n, Arcebispo de Bordéus, o qual
tomou o nome de Clemente V (1305-14). EmboÍa não seja veÍ-
dade QU€, antes da eleição, Clemente houvesse f eito promessa$

a Filipe IV paÍa, com seu auxílio, obter a tiaraí, contudo,
depois de eleito, f oi longe demais nas concessões aos adversá-
rios cle Bonifácio VIII: revogou a bula "Clericis laicos'*', reinte-
grou_ 

_ 
na .dignidade 

cardinalícia os dois irmãos Colcinna, no-
meou mars nove Cardeais franceses, concedeu ao rei o' dízimo
eclesiástico por dez anos, etc. Filipe pretendeu obter do Papa
a conden açã,o de Bonifácio VIII e a supressão da Ordem dos
Templários. Êsses dois objetivos e a organizaçáo de uma nova
cru zada foram tratados no concílio geral de Viena ( 131 I ), XV
ecumênico. Bonifácio foi absolvido neste concílio u, Ínas a

Ordem dos Templá{Os fói supressa, tendo assim Filipe ocasião
de encher as arca:.s- ieais, de arraniar o título de defensor da or-
todoxia, e . tÍe se desfazer de mais um obstáculo a suas ten-

ta . -

dências absolutistas. Clemente V f aleceu em 1314. Teve cos-
tuíres austeros e vida ativa; mas o seu luxo nada tinha de

apostólico, e era deplorável na condescendência para com Fi-
lipe, chegando a residir em Avinhão, desde 1309 até sua morte
( i 3 l4). Como uma parte dos Cardeais preferisse um P apa de-
sejoso de voltar paÍa Roma, ao passo que os f ranceses qui-
sessem o contrário, demorou-se a eleição de novo Pontífice por
mais de 2 anos ( 1316).

1) Grandjean, les Registres de Benoit XI; tr'unk, Papst Ben. XI; Christophe,
Histoire de la papauté pendant le quatorziême siêcle. 2) Notices et extraits
de manuscrits de la btbliothêque impériale, tr 20 (2, p. 150) 3) Hefele, C.
G. Vf, 345, nota 2. D Tosti,
(apud Muratori, Script. rer. ital
descritos por Rabanis, Clement
Philippe le Bel, p. L23; 'W'enk,
apud Arch. f. Lit. e K. G. V. 493.

[ 
^-'t-'\

\ 
§ 116. Cativeiro de Avinhão 1 (1309 -13771.

Clemente V inaugu Íara a residência papal em Avinhão. Daí
a dificuldade em lhe dar sucess or. 2 Enf im , a corrente fran-
cesa conseguiu eleger o Cardeal Jacques d'Euse, Arcebispo do

Pôrto, francês de origem. Êste, sob o nome de João XXII, foi
o maior dos Papas de Avinhão. Piedade, preparo, tino adminis-
trativo, tudo o que a lgreja dêle esperava possuia-o em alto
grau. Austero na vida particular, vivia todo entregue aos estu-
dos e ao govêrno da Igreja. Fêz preparativos paÍa uma nova
cruzada, para a qual juntara um milhão de florins de ouro;
reorga nizou a chancelaria romana e a §agrada rota; enviou
missionários para o Oriente. Entretanto, dois eram os assuntos

t
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que mais o preocupavam no pontificado i a revolta dos frati-
celos e .a soberba de Luís da Baviera. , 

\.
a) Revolta dos fraticelos. Logo depois da morte de S. Fran-

cisco de Assis houve duas corrêntes entre os membros da Or-
dem f ranciscana: uma severa, outra moderada. Mais tarde os

assim chamados "espirituais", isto é, da corrente severa, sob

a direção ,de Umbertino de Casale, f also dominicano, conta-
minaram-se com os erros do Abade Joaquim di Flora sôbre as

três épocas da Igreja, pois ensinara o Abade Joaquim que

época de Deus Padre fôra a do Antigo Testamento; a de Deus

Filho era de então até ao ano 12§0, e a de Deus Espírito Santo
seria daí até ao fim do mundoi.:.-sendo que neste último período
uma Ordem religiosa viria suplantar a lerarquia da lgreja, e o

sentido espiritual da Escritura Sagrada substituir o literal. 3

A êste grupo de exagerados pertenciam membros distintos da

Ordem f ranciscana, entre outros, Pedro de Oliva e Miguel de

Cesena, que susten tavam ser absolutamente proibida, pela re-
gra dos franciscanos, qualquer propriedade ou posse até a do
pão que comiam. Tendo, pelo fim do século XIII, recrudescido
a disputa entre os dois partidos, o P apa Celestino V permitiu,
em [294, separarem-se da Ordem os exaltados. \.Retiráram-se
paÍa a Grécia, e de lâ para uma ilha do Mar Egeu onde se

intitul aÍam "espirituais", nome que os outros, poÍ irrisão, tro-
caram em "f raticellos". Obrigados por Bonif ácio VIII e CIe-
mente V a se reunirem novamente aos demais franciscanos, âl-
guns obedeceram, e trQuanto a maior parte recalcitrou, entre-
gando-se a excessos de violência contra os inquisidores e seus

irmãos moderados. João XXII se viu obrigado a tomar medidas
severíssimas, chegando os inquisidores, poÍ escarmento, a quei-
mar quatro dêles em Marselha..li Breve os conventuais, ou mo-
derados, também tizeram cisão em duas facções.

O geral Miguel de Cesena, o famoso Guitherme Occam a

e dez provinciais afirmavam que nem Cristo nern os apóstolos
tinham possuído coisa alguma, quer individual, quer coletiva-
mente. Essa tese foi contlenada como herética, por João XXII, em

1323, mas Cesena, Occam é -outros recusaram sujeitar-se e

apel aÍarn paÍa um futuro concílio. 5 Enquanto o aguardavam,
refugiaram-se junto a Luís o Bávaro, a quem Guilherme Occam
declarou: "Defende nos gladio et defendemus te verbo." Só no
século XV é que os f raticellos se converteram pelas pregações
do "franciscano S. Bernardino de Sena e outros santos.

b) Luís o Bávaro.**'"Triunfara êste na batalha .de Mühldorf
(1322) sôbre Fredeiico da Áustria, seu advers ário e compe-
tidor... &..trono. Sem respeitar os direitos do Papa sôbre a
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Itália, e sôbre a colação da dignidade imperia[ Luís, enco-
rajado pela presença dos fraticellos revoltados e de dois céle-
bres doutôres .de Paris, Marcílio de Pádua e- João de Giandone,
tomou posição hostil contra o Santo PadreJpublicaram-se obras
para justificar a atitude do rei. A principal era: "Defensor fi-
dei", de Marcílio, conforme o qual a Igreja não tinha nenhuma
jurisdição de direito divino, todo pôder residiria essencialmente
no povo, do povo passaria ao imperador, do qual emanaria
tôda a ju;isdição na, Igreja e no Estado. Luís procedeu con-
forme, -. eósa teoria. Í Fê-se coroar ( 1328) imperador 6 em
Roma por Sciara Colonna, capitão do povo, e depôs João XXII,
substituindo-o pelo fraticello Pedro de Corbiêre (Nicolau V).
Os romanos, indignados com essa comédia, obrigaram-no a
deixar a cidade com seu anti-papa, que em breve foi lançar-se
aos pés de João XXII. Por seu turno, Luís mandou apresentar-
Ihe várias vêzes oferecimento de submissão, que o Papa teria
aceitado, se fôsse completa, e. que tal
a morte o não surpreendessef1taS+;.
vida correram atribulados pela sentença que defendeu a res-
peito da visão beatífica, mas que retratou em tempo.

c) Êento XII (1334-42). Brando e conciliador, reformador da
cúria papal, logo no comêço do seu pontificado pensou êle em
reconciliar-se com Luís o Bávaro, que também mostrou von-
tade de compôr seus litígios com a S. Sé. Mas Filipe, rei da
França, impediu a paz entre o Papa e Luís,\ o que provocou
na Alemanha grande aversão contra a França e contra a côrte
pontifícia, cada vez mais dependente dos reis franceses. Nessas
conclições não admira que os príncipes eleitores, na sua opo-
sição à S. Sé, chegassem a declarar que a dignidade imperial
era diretamente de origem divina, em nada dependente do Papa.
Tal doutrina, defendida em muitos escritos, desfazia o império
cristão. Mas nem o sucessor de Bento XII, o gentilhomem e
nobre senhor Clemente VI (1542-52), nem a cúria de Avinhão
coqJreciam bastante a situação da Igreja na Alemanha.
, Ligou-se Clemente VI'aínda mais com a côrte francesa, com-
prando Avinhão e fazendo nova nomeação de Cardeais france-
ses. Renovou as censuras contra Luís, e mandou os eleitores
escolher Carlos de Luxemburgo para rei da Atemanha, o que
a maioria fê2, vencendo protestos. Carlos IV, uma vez reconhe-
cido por todos, tornou-se independente da S. Sé e publicou a
chamada "bula de ouro" ?, em que declarou ser da alçada
exclusiva dos príncipes eleitores a escolha do rei da Alemanha",l '

E - ainda--pre+en&U... r-etglrnar, sem o Fapa, o clero germânico,
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criando assim embaraços ao simples e austero Inocêncio VI,
sucessor de Clemente VI.

Inocêncio VI procur ava combater o luxo entre os Cardeais e

voltar a Roma, atendendo ao seu desejo e aos votos dos habi-

tantes da Cidade Eterna. As condições na Itália eram tão tris-
tes, que primeiro se devia restaurar a ordem.j\.Nessa pacifica-

ção Oiticiiiffiâ, empregou dez anos o Cardeal Egídio Albornoz,
que o Papa mandara para a ltalia como representante seu,

reconquistándo dos tiranos de lá, os Estados Pontifícios. Tinha

ido em sua companhia o célebre dernagogo Cola de Rienzi, QUê

iá, em 1347 havia governado em Roma corno "tribuno", com a

aprovação do Papa. Expulso pela primeira vez por sua vai-
dade e tirania, também desta tornou-se táo odioso que o povo

o matou,. I" Urbano V voltou afinal paÍa Roma, em 1367, mas pouco se

demorou, pois na cidade de Roma, dilacerada por contínuas

lutas políticas, não lhe pareceu bastante segura a vida, e assim

é que retornou a Avinhão ( 1370), f alecendo logo de chegada,

como havia predito S. Brígida da Suécia.
Foi então eleito Gregório XI ( 1370-78), sobrinho de Cle-

mente VI. As insistências de S. Catarina de Sena e o mêdo

de que os romanos constituíssem um anti-p àPà, Ievaram-no a

voltar para Roma, onde chegou a 17 de janeiro de 1377. Mas

as perturbações políticas eram tamanhas, que pensou em re-
gressar a Avinhão. Deus, porém, não o permitiu e chamou-o

à eternidade antes de poder executar seu plano. Destarte, aca-

bou o exílio ou cativeiro de Avinhão, assim chamado por ter
durado quase o rnesmo tempo que o dos iudeus na Babilônia
( I 309 -1377) .

1) Italuze, Vitae Pap. Avenion, Paris, 1693.- -- -?) Hefele, 
- 
C. G.. YL- 506.

Ai Étãnctií, Oella PoiCstà e dell'a politica della Chiesa rf,_ 5_65. - +) Silberyg.SeJ'
na Eú4. Jatrrh. T. 7 (Occams Ansichten über Kirche und Staat). - 5) Goldast,
i.-c. Ú, ngá. Occam lúpugna a autoridade do Papa- _e- do _concÍlio e entend-e_ que
; úttiúa autoridade eú íratéria de fé é a assembléia dos fiéis. = 6) _Mutii'
õnrón. êerm. XXIV, 866. - 7) Ohlenschlaeger, Neue Erliiuterung.en 49" goldenen
Éuiie fiúõi. -Úee.' - 8) Paíencordt, Cola di Renzo u. s. Zelte. Hamb. 1841.

§ 117. O grande cisma do Ocidente (1378-l!!n. - Concíliod
de Pisa ( 1409) e Constança ( 1414).

Os dezesseis Cardeais presentes em Roma tinham recebido

do Papa autori zaçáo para procederem logo à eleição , náo

obstante a ausência dos sete colegas. Contudo, esperaram os

dez dias de costume e, no dia 8 de abril de 1378, escolheram

um prelado estranho ao sacro colégio, o Arcebispo de Bari, ita-
liano de origem, mas residente em Avinhão, e que tomou o
nome de Urbano VI. Como houvesse durante a eleição muito

\

I
http://www.obrascatolicas.com
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barulho em tôrno do Vaticano, pois o povo pedia insistente lhe
fôsse dado um Papa romano, ou ao menos italiano, os Cardeais
renovaram a eleição na tarde do mesmo dia, com receio de
haver faltado à necess ária liberdade nos sufrágios da manhã.
Dora em diante iâ nã,o podia haver mais dúvida: o Arcebispo
de Bari era legítimo sucessor de S. Pedro. Para confirmação
desta verdade, basta considertar o procedimento dos próprios
Cardeais: a) prestaram as homenagens de estilo na entron iza-
ção; b) dêle aceitaram benefícios; c) pediram privilégios para
si e os seus; d) escreveram aos colegas de Avinhão que a
eleição se tizera com regularidade e liberdade, e êstes a re-
conheceram. 1 Infelizmente, o zêlo inconsiderado de Urbano
VI, de carâter rude e, ao que parece, de inteligência medíocre,
nada sabia relevar nem dissimular. Propenso ao rigor, teve a
imprudência de melindÍaÍ os seus conselheiros, os Cardeais, com
humilhações excusadas ou intempestivas. Êstes, descontentes,
embora ainda não rebeldes, se afastaÍam de Roma, pretextan-
do os grandes calores do estío, e se dirigiram paÍa Anagni. "Só
o Cardeal Tebaldeschi permaneceu fiel ao Papa.

A irritação contra os rigores de Urbano VI, juntamente com
os remorsos que vários Cardeais parecem ter externado a res-
peito da falta de independência na eleição, têz-lhes pouco a
pouco nascer dúvidas, mais ou menos sinceras, sôbre a liber-
dade na escolha de Urbano VI. Assim, effi 20 de setembro, coÍt-
sumaram o cisma em Fundi (Nápoles), elegendo o Cardeal Ro-
berto de Genebra, anti-P apa Clemente VII, depois de terem
anatem atizado o Arcebispo de Bari, "pseud o-Papa" , que quali-
ficaram de "anti-cristão e apósta ta", por não querer reconhe-
cer a ilegitimidade de sua eleição. A nomeação criminosa do
anti-P apa Clemente VII foi feita por treze Cardeais, e reconhe-
cida por todos os mais, porquanto Tebaldeschi já falecera.
Urbano, a conselho de Santa Catarina de Sena, organizou uma
nova côrte, criando, de uma vez, 29 Cardeais. A cristandade se
dividiu em dois campos. O maior número dos países católicos
ficaram fiéis a Urbano VI. Ao anti-P apa aderiram a França, a
Escócia e Espanha.Z Infelizmente a rudeza de Urbano VI, o
despotismo, as contendas com Nápoles, serviram mal à boa
causa que representava. Surgiu de novo o descontentamento dos
Cardeais. Seis dêles resolveram prender o Papa e conservá-lo
sob tutela como incapaz e obstinado. Mas a conjuração foi des-
coberta, e cinco dos culpados foram executados, escapando um
inglês, a instâncias do rei da Ingl aterra. Pouco depois, Urbano
morreu detestado por muitos, não obstante a pureza de suas in-
tenções, a austeridade de seus costumes e seu amor à justiça.
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Clemente VII, muito mais hábil, soube atrair sempre mais
partidários. Com a condenação dos erros do dominicano João de

Mortson e a proposta de um concílio geral para a extinção do

cisma, deu aparências de desinterêsse e ortodoxia. Muitos in-
terpretaram como sinais do céu em f avor de Clemente VII os

milagres acontecidos junto ao túmulo de Pedro de Luxemburgo,
um dos seus Cardeais. A Universidade de Paris, de acôrdo com

o rei da França e os Cardeais de Avinhão, instou para que se tra-
balhasse sêriamente na extinção do cisma. Mas o anti-P apa

caiu doente, morrendo com 51 anos apenas. Seguiu-lhe o Car-
deal Pedro de Luna, que tomou o nome de Bento XIII ( 1394-

1424). Dispunha êste de espírito f ecundo e incrível tenacidade
de caráter, mas a serviço de sua imensa ambição. Não obstante
essa altivez, Bento XIII, como, aliás, os sucessores de Urbano
VI, isto é, os Papas: Bonifácio IX ( 1389 -1404) , Inocêncio VII
( 1404-1406) e Gregório XII ( 1406-15) tinham tomado com to-
dos os Cardeais compromisso de abdicar o papado, caso tal re-
núncia fôsse necess ária para a união dos partidos. Entretanto,
como demorassem a cumprir esta promessa, começou a alas-
trar-se geral descontentamento. A Universidade de Paris, que

pedira desde I 381 um concílio geral, pÍovocou em 1394 a
emissão escrita de 10.000 pareceres sôbre o melhor modo de

acabar com o cisma. Ei-los agrupados em três categorias: a) via
cessionis, ou resign açáo espontânea; b) via compromissionis,
isto é, decisão do assunto por homens imparciais; c) via coÍl-
cilii. 3

A mesma Universidade conseguira de Carlos VI e dos regen-
tes a convocação de grandes assembléias do clero em Paris
(1395-1406), paÍa tratarem da questão. Nada pôde acabar com

o infausto cisma. Enfim, novas esperanças em 1407. Os dois
rivais, Gregório XII e Bento XIII resolveram, tro tratado de

Marselha, encontrar-se em Savona com o fim de conseguir a

união. Mas Gregório, mal aconselhado pelos parentes, recu-
sou-se na ocasião a ir a Savona com mêdo dos franceses, e
Bento não aceitou nenhuma das cidades que lhe propôs Gre-
gório. { Outro êrro de Gregório XII: contràriamente à pro-
messa dada na sua eleição criou, em 1408, quatro novos Car-
deais. Daí os antigos separaram-se dêle, dirigiram-se a Pisa e,

apelando para um concílio geral, negaram a obediência ao Papa.

Com êles se uniram, €ffi Livônia, os Cardeais do anti-P apa e de

lá convocaram um concílio paÍa a primavera de 1409 a cele-

brar-se em Pisa.
Os dois Papas, convidados a

vocando cada um seu concílio
tomar parte, recusaram-se, con-
próprio: Bento para Perpignan,
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e Cregório para Friule. Muitos prelados e teólogos - entre
êstes Gerson, o chanceler da Universidade de Paris, e Pedro
d'Ailly 6, da mesma, e a maior parte das côrtes européias
acataram o concílio de Pisa. Na abertura do concílio propôs
dúüidas sôbre a legitimidade dêle o rei Ruprecht da Alemanha,
que se conservou fiel a Gregório. Tentou resolvê-las Pedro de
Ancorano e, em quatro de maio de 1409, o concílio declarou-se
ecumênico e competente para julgar os dois pretendentes à
tiara como se exprimira. Êstes foram convidados a comparecer
diante do concílio e, como não o fizessem, foram excomunga-
dos e depostos como cismáticos e hereges notórios, iá que prà-
ticamente negavam o artigo da unidade de regime na lgreja.
Procederam então à eleição dum novo Papa, sendo escolhido
o Arcebispo de Milão, o franciscano Pedro Filargi de Cândia,
que tomou o nome de Alexandre V. Depois de ter elaborado
vários decretos sôbre o saneamento de defeitos na colação de
benef ícios, etc., o concílio foi suspenso até ao ano de 1412.
Como Gregório continuasse, também depois do concílio, a ser
tido como Papa legítimo em várias partes da Itália e Alemanha
e nos países escandinavos; e como Bento, por sua vez, tivesse
ainda partidários em vários países da Europa Ocidental, havia
então, em vez de dois, três Papas i Gregório XII, Bento XIII e

João XXIII, isto é, o ambicioso Cardeal Cossa, Que sucedeu a
Alexandre V.

Valor do concílio de Pisa: Qual foi a autoridade do concílio do Plsa
e de seus atos?

1 ) Náo foi ecumênico, nem pela convoc açáo, nem pela celebraÇão,nem pelos gali-cano zadores, que
o ju is indigitadoteria reconhecido
então a legitimidade do Papa Urbano . VI e de seus sucessores. Caso
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dos dois Papas não ram nas
respectivas obediênc

Átem disso, mais Cardeais
de ambos od Pontí ceitou e

louvou a renúncia d

Concílio de Constança (XVI ecumênico) em 1414. À ÍIle-
dida'que se ia agÍavando o cisma, sentia-se mais e mais a rle-

cessidade de sair de uma situação táo af litiva. O imperador
Sigismundo obteve, náo sem muito custo, que João XXIII coÍl-
vocasse o concílio de Constança. 6 A êle compareceram 29

Cardeais, 32 Arcebispos, 150 Bispos e mais de 100 sacerdotes,

300 doutôres, delegados de Gregorio XII e Bento XIII, num total
de 18.000 eclesiásticos, inclusive a gente do séquito. Pela bula
de convocação de João XXIII, êste concílio devia ser a conti-
nuação do de Pisa, a fim de que as suas atas, máxime em rela-

ção à sua autoridade, ficassem fora de dúvida. Mas iá nas pri-
meiras sessões o concílio recusou-se a reconhecer a validade
das atas pisanas, deixando mesmo ver sua intenção de exigir
a abdicação dos três Pontífices. Para diminuir ainda a influên-
cia de João Xxtll, a cuja obediência pertenciam quase todos os

prelados, decidiu ainda o concílio que nas questões relativas
ao cisma tivessem voto decisivo, com os Cardeais e Bispos, os

príncip€s, embaixadores e simples sacerdotes, e que os votos

se dessem por nação e não por indivíduo. Os eleitores se re-
partiram em quatro nações: França, Alemanha, Itália e Ingla-
terra. A Espanha foi mais tarde reconhecida como quinta na-

ção. Cada nação delibe Íava separadamente. Na reunião geral,

que se seguia depois , havia tantos votos, quantas nações. Estas

disposições não deixaram a João nenhuma esperança de se fa-
zeÍ reconhecer como Papa. Pref eriu, pois, saf ar-se, esperando,

assim, dissolver o concílio. Disf arçado em criado, montando

ruim cavalo, conseguiu fugir para Schaffhausen, auxiliado por
Frederico da Áustria. O concílio estêve realmente em perigo de

se dissolver. Mas, passado o primeiro momento de perturbação,

entendeu, devido principalmente à inf luência de Sigismundo e

Gerso Ít 7 , que nãó poOia ser dissolvido nem ser diminuída
sua autoridade pela f uga do pseudo-Papa. Nas tão célebres

sessões IV e V chegaram a decl arar a superioridade do concílio

sôbre o P apa, af irmando que o concílio tinha seu poder direta-
mente de Cristo, e que todo cristão, inclusive o Papa, devia

aceitar e acatar suas decisões, quer se referissem a assuntos de

fé, quer ao atual cisma, e a tudo que se prendesse à reforma da

Igreia e dos seus membros. As negociações com João XXIII
não tiveram resultado, e por isso lhe toi instaurado o processo,

com a acusação de 72 grandes crimes embora exagerados e, na

I
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segunda sessão, f oi deposto solenemente, "por ter escandali-
zado a lgreja com sua fuga e costumes." Após muita relutân-
cia, João se submeteu à sentença do concílio. Seis semanas
mais tarde, na XIV sessão, o Papa legítimo, Gregório XII, de-
pois de ter reconhecido como legítimo o concílio convocado
por Sigismundo (não por João), 

'renunciou espontâneamente ao
papado em bem da paz da cristandade. Pedro de Luna (Bento
XIII), tendo recusado obstinadamente sua resignação, foi, afinal,
deposto na XXXVII sessão, como "herege e cismático". Nada
mais restava senão escolher-se um Papa legítimo. Em 12 de
novembro de 1417, o nobre Cardeal Otão Colonna, que tomou
o nome de Martinho V, foi reconhecido pela Igreja universal.

João XXIII, pôsto em liberdade,, depois de quatro anos de pri-
*/F.- são, foi prostrar-se aos pés de Martinho V, que lhe conservou
as honras de Cardeal. Gregorio XII morreu Cardeal, dois anos
apos sua abdicação. Bento XIII faleceu em 1424 no castelo de
Penisc ola, sem se submeter ao concílio e reconhecido como
Papa só por 2.000 fiéis. Depois de sua morte, três dos seus
Cardeais nomearam-lhe como sucessor o Cônego Mufloz de Bar-
celona (Clemente XIII), que se submeteu em 1429, ao passo
que o quarto Cardeal nomeou, por sua conta e risco, um Papa
f rancês (Bento XIV), guê desapareceu ignorado.

O concílio de Constança têz novos decretos de reforma, cujo
primeiro prescreveu a celebr açáo f reqüente de concílios gerais,
devendo-se realizar o primeiro dentro de cinco anos, o segun-
do dentro de mais sete, os outros ao menos todos os decênios.
No mais, os esforços para reformar a lgreja encontravam gran-
des dif iculdades no seio da augusta assembléia. Pois eram mui
dif erentes as necessidades e desejos das diversas nações. Assim
é que public aÍam sômente sete decretos de reforma para tôdas
as nações, effi comum, enquanto o Papa determinou, em coÍl-
cordatas, certos pontos de Iitígio, principalmente os direitos
pontifícios em relação aos benefícios. Nêsse mesmo concílio, foi
condenado e excomungado João Huss, degradado e, como he-
rege, entregue ao braço secular. 8

Valor do co e de suas atas. l.o Da 42.. sessão,
ou s.gia desde t o V, até à 45l que o terminou, êsté
concílio foi in ênico.

2.o Os decretos das sessões precede-ntes têm valor ecumênico, iáque foram d_e_p9i9 -aprovados pelo Papa. Isso vale em particular da cor-
denação de Wiclef e Huss, e dos decretos . de reforma-.
.3." Quanto ao valor da o Papa:

3) essa tese envolve co papá é
impossível. .b) a mesma que não
era ecumênico, pois foi ra papa
legítimo. Nas sessões IV retos ãa
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Tbesaur, nov, anedoct. II.

§ l1B. XVil Concílio geral (Basiléia, Ferara e Florença)'

Introdução: Em 1422 inaugurou-se um concílio em Pavia,

conforme preceituava o decreto " Frequens" do concílio de

ConstatrÇâ, mas a peste o t az transf erir para Sena.

O Papa não compareceu, apesar de convidado, pois o am-

biente não lhe merecia conf iança. Em Sena se reabriu o con-

cílio em julho de 1423, rnas as dissensões aconselharam retar-

dar o concílio para 1431, sendo para êle determinada a cidade

de Basiléia. 1

O Papa Eugênio IV, sucessor de Martinho V, convocou-o. No

dia aprázado para a abertura achou-se em Basiléia só o Abade

Yizelay. Muito retardada embora, foi a primeira sessão da pe-

quena assembléia presidida pelo Cardeal Cesarini, nomeado por

Martinho V e mantido no cargo por Eugênio IV. Mas, iá' quatro

dias mais tarde, o P apa dissolveu o concílio, determinando a

convocação de um outro, para Bolonha, depois de dezoito meses.

Os motivos que levaram o S. Padre a essa mudança eram:

o pequeno número dos Padres Conciliares; o pedido dos gregos,

que desejavam tratar da sua união com a Igreja Romana, mas

numa cidade da ltália; notícias, exageradas em parte, de peri-
gos que os hussitas preparavam aos prelados em Basiléia.

A bula de dissoluÇão, Iida em Basiléia, em janeiro de 1432,

produ ziu estranheza e desagrado, pois entrementes se havia

iealizado uma sessão solene e a opinião pública eÍa favorável
ao concílio de Basiléia. Daí os protestos da maioria dos prela-

dos QUe, amparados pela proteção de vários governos, se obsti-

naram em continuar as sessões, chegando a renovar na se-
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§ 118. XVII Concílio geral (Basiléia, Ferrara e Florença 193

gunda sessão solene ( 15 de fevereiro) a tese da superioridade
ão concílio sôbre o P apa. Cesarini, entretanto, haviá renuncia-
do à presidência do concílio e comunicado a Eugênio IV a la-
mentável situação.

Duas vêzes durante o ano de 1432, o Papa mandou legados
paÍa Basiléia, a fim de reconduzirem à sujeição os prelados re-
beldes, tazendo-lhes muitas concessões, principalmente quanto
à escolha do lugar em que devia reunir-se o novo concílio, sob
a condição de revogarem os decretos atentatórios à liberdade
e autoridade papal e garantirem aos seus legados a presidên-
cia da assembléia.

Tudo foi em vão. Afinal, €ffi 1433, o Papa, doente, perseguido
por famílias poderosas de Roma, desamparado por alguns Car-
deais, levou a condescendência a ponto de reconhecer o concí-
lio de Basiléia como legítimo, sem condição alguma, embora
não reconhecendo explicitamente os decretos do concílio.2

Foi assim (fevereiro de 1434) que se têz a reconciliação eÍr-
tre o concílio e o Papa, ocupando então os núncios papais a
presidência das sesse es, depois de terem jurado na qualidade
de particulares 3, e não como representantes da S. Sé, a su-
perioridade do concílio sôbre o Papa. Mesmo assim o concílio
entendeu ser tarefa sua principal hostili zar o S. Padre. Na
sesúo 18.u, renõvaram os célebres decretos de ConstatrÇâ, em
relação à sua superioridade. Na 2l .' sessão suprimiram, sem as
substituir, as anatas e tôdas as taxas a, que a S. Sé perce-
bia na colação de benefícios; tizeram novos regulamentos para
o conclave, etc. Evidentemente, dêsse modo, eÍa fatal nova
ruptura. Um incidente imprevisto a têz rebentar.

Os gregos, gue não queriam Basiléia como lugar do concílio,
pediam outra cidade. Eugênio IV propôs Florença ou údine.
A proposta foi aceita por uma minoria dos conciliares, ao passo
que a maioria, chefiada pelo Cardeal d'Allemand, Arcebispo de
Arles, preferia Avinhão ou alguma cidade na Saboia, não se
sujeitando à ordem do Papa, que transferiu o concílio definiti-
vamente paÍa Ferrara.

O concílio de Basiléia, cismático desde então, com a aber-
tura do de Ferrara, ia perdendo cada vez mais seus favorece-
dores e se desmandando por completo. Na 37.' sessão, 39 pre-
lados, dos quais só 7 Bispos, e cêrca de 300 eclesiásticos de
segunda classe, depuseram Eugênio IV como herege, pois Íle-
gava três verdades que êles tinham dogmatizado, a saber: l.o o
concílio é superior ao Papa ; 2.o não pode ser dissolvido ou trans-
ferido pelo Papa; 3.o é herege quem nega estas verdades.

Apontementos - í3
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Em seguida elegeram anti-P apa o duque demissionário de

Saboia, Amadeu 5, que tomou o nome de Felix V, e que foi
reconhecido apenas pela Saboia, Suíça e três Universidades.
Abdicou depois de nove anos, submetendo-se ao Papa Nicolau V.

O pseudo-concílio transferiu-se mais tarde para Lausanz,
onde se separaram, Êffi 1449, os poucos fanáticos que ainda a

êle pertenciam , ào passo que o concílio de Ferrara-Florença
cresceu sempre em prestígio, trabalhando com bom resultado

na reconciliação da lgreja Oriental. Tomaram parte nêle 29 pre-

Iados gregos, sendo os principais Bessarion de Nicéia, Isidoro
de Kiew e Marcos de Éfeso, com os quais houve muitas com-

binações sôbre os pontos de litígio entre as duas Igrejas. Aca-
baram por aceitar a dicção de "Filioque" no Credo, o primado
de Roma, a doutrina do purgatório, etc. Foi reconhecido como

matéria válida da eucaristia tanto os ázimos como o pão fer-
mentado.

Em 6 de julho de 1439, a bula "Laetentur caeli" anunciou

ao universo a volta da lgreja grega à unidade católica.
Na realidade a união nunca se tornou efetiva, principalmente

da parte dos gregos.
Em Constantinopla, o povo, os monges, os clérigos recusa-

ram "latini zaÍ-se" . Marcos de Efeso, o único Padre conciliar
que rejeitou a união, foi festejado, em Constantinopla, como

herói da ortodoxia, ao passo que os outros f oram mal aco-
lhidos. Só o imperador e o patri aÍca de Constantinopla, Me-
tróf ano, tiveram coragem de trabalhar em prol da união.

Mas Metrofano morreu anatem atizado pelos cismáticos e seu

sucessor Melissena, deposto por um conciliábulo, teve que re-
fugiar-se em Roma. O chefe da oposição era o monge Gemádio.
A grandiosa festa da união que se celebrou no dia 12 de de-

zembro de 1452, na Hagia Sofia, corn a presença do impe-
rador, trezentos clérigos e povo numerosíssimo, náo foi capaz

de desarmar o rancor dos cismáticos.
Os turcos, gu€ no ano seguinte tomaram a cidade de Cons-

tantinopla, f avoreciam o cisma, por f ins políticos, e, em 1472,

no sínodo de Trapezunto, sob o patri arca Simeão, a união foi
rejeitada oficialmente.

Na Rússia o ato de reconciliação f oi admitido apenas pelo

metropolita de Kiew e seus Bispos suf ragâneos; as demais Sés

se obstin aram no cisma.
As idéias externadas nos concílios de Constança e Basiléia

exerceram péssima influência na Igreja, principalmente na Ale-
manha e na França, onde contribuíram muitíssimo para labe-

factar a autoridade do Papa. Na França foram aceitos pela "san-
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ção pragm ática" ( 1438) de Bourg€s 6, com poucas modifi-
cações, 23 decretos do concílio de Basiléia, entre os quais a
de superioridade do concílio sôbre o Papa. Foi esta "sanção"
o fundamento das "liberdades galicaÍlas". ?

? l.o os galicanos afir-
té o fim,- em Lausana.
por ecumênico até sua

os seus decretos dêsse
ente quanto ao valor dos decretos
3.o outros católicos têm o concílio

cretos que dizem respeito à extir
autoridade papal. 4.o Rejeitando
simplesmente que o conóílio de

bediência e reverência, o que nunca
cumprlram.
1-) Ha$uin, t. YrrI, rx;-Uan$, XxD(-xxxI; Monumenta conc. general. saec. XV;Aus. Patritii, Sumnia Concitior. Basit. x'loienr.; rrartárróim; 

"r?ó,_êíiãat""X,
1Í1.* íà""81:x:
ll Hefele, C. G.
die Pragm. Sanct.

§ I19. últimos Papas do século XV.

1) Nicolau V ( Card. Parentucelli, 1447 -55) . Foi o fundador
da biblioteca do Vaticatro, protetor das ciências e artes, favo-
recedor da Renascença. Seu principal cuidado foi conjurar o
perigo dos turcos, Quê conquistaram Constantinopla em 1453, e
em breve penetr aram ate às f ronteiras da Hungria.

2l Calisto III (Afonso Bórgia, 1455-58). Os esforços de Ca-
listo contra os turcos, então os mais terríveis inimigos da cris-
tandade, não produziram efeitos senão na Hungria, onde G le-
gado pontif ício Carvajal junto com o missionário franciscano
loão Capistrano entusiasmaram o povo para a guerra santa.
Em 1456 João Huniado, ou rei Corvino, ganhou a célebre ba-
talha de Belgrado sôbre os turcos. Infelizmente, o Papa Calisto,
oriundo da casa dos Bórgia, nã.o ficou isento do nepotismo,
pois nomeou Cardeais a dois sobrinhos, e a outro deu o co-
mando do Castelo de Sant'Ângelcl.

3) Pio II ( 1458-64). ' Como Mao'mé II, apesar da derrota de
Belgrado, continuasse a maÍcha vitoriosa contra a Sérvia, Bósnia e
Epiro, Pio II solicitou, mas em vão, o auxílio dos reis e príncipes
cristãos. Só as gloriosas façanhas do príncipe Jorge Castriota, da
13f
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Albânia, chamado pelos turcos "Scanderbeg", detiveram um pouco

o avanço dos muçulmanos. O Papa, esperando, com seu exemplo,

arrastar os príncipes, pôs-se à frente de um exército de 300.000

cruzados, morrendo em Ancona, antes de embar cat com o exér-

cito. Em 1463 public ara uma bula de retrataÇão, em que com

as palavras "Aenearn (seu nome era E,néias Sílvio Piccolomini),

rejiôite, Piunr recipite", se desdisse dos princípios detendidos

antes de sua eleição, cotno partidário cio concílio de Basileia e
de Felix V.

4, Paulo II (1467 -71). Continuou os estorços de seus prede-

cessores contra os turcos, embora sem resultado. Def endeu a

Igreja contra o absolutismo dos venezianos e de Luís XI, da

França. Apesar de favorecer as artes e ciências, incorreu no odio

dos humanistas por suprimir a ímpia "academia romana" e o

colégio dos "abreviadores".

Vingou-se ciêle o humanista Plátina, dando-lhe, no seu livro
"Vitae pontiticum", uma biograf ia de todo parcial.

5) Sisto IV, geral dos tranciscanos, sucedeu a Paulo lt (1471'
84). também Sisto IV 2 se empenhou muito em combater o§

turcos, contra os quais mandou uma trota para a esia Menor'

Foi magnânimo protetor das letras e artes, enriqueceu a bi-
blioteca f undada por Nicolau V, e erigiu, ou restaurou, em

Roma, prodigioso número cle monumentos, entre os quais a cé-

lebre capela Sixtina. Infelizmente inaugurou para a S. Sé uma

era de decadência, conferindo o chapéu cardinalício a cinco so-

brinhos seus (dos quais um era positivamente indigno, e outro

contava 17 anos), f azendo prevalecer até depois de Leã'o X

um espírito todo secular na maioria do sacro colégio.

6) Inocêncio VIII (1484-92) teve, antes de 'ser sacerdote,

doil filhos, de uma união ilícita. Ordenado, iâ não deu margem

a qireixas quanto à pureza de sua vida. Embora bem intencio-

nado e zeloso, náo teve a fôrça suficiente para reprimir abusos

e desordens nos Estados Pontifícios. Os crimes aumentatam de

modo assustador. Na própria cúria descobriu-se uma socieclade

de f abricadores de bulas talsas, cujos chef es morreram enf or-

cados. Deu a púrpura a João, filho de Lourenço de Medici 3,

que tinha apenas 13 anos, o futuro Leão X.

7l Alexandre VI (1492-1503). Primeiramente advogado, de-

pois militar, Rodrigo de Bórgia foi nomeado Cardeal muito novo

por seu tio Calisto III, e eleito Papa por detestáveis maquina-

çO.r simoníacas. Bem dotado de espírito, de habilidade a
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nos negócios, de temperamento afável, teria feito muito em prol
da Igreja, se náo carecesse das "qualidades morais" que de-
vem ornar o Pontífice Romano. Da vida desregrada que tivera
antes de subir ao sólio pontif ício, são conhecidos seis f ilhos,
e ao engrandecimento dêles parece ter consagrado os melhores
esforços de sua vida. 5

Abater os senhores da ltáúia, e, sobretudo, os vigários da S.

Sé, criando, assim t pãra seu filho mais velho João, o duque de

Gandia, um grande estado na península, era o plano que per-
seguia com tôda a tenacidade. Depois do assassínio dêsse filho,
eÍa o outro, César Bórgia, quem devia realizar os planos am-
biciosos do pai. César, iâ subdiácono e Cardeal, Iaicizou-se
com aprovação do Papa. Renunciando às suas dignidades e be-
nef ícios, casou com uma princesa da França, que lhe trouxe
o ducado de Valentinois, e trabalhou por todos os meios para
estabelecer um grande Estado no meio da ltália, no que foi
impedido pela morte prematura do pai. O Papa Alexandre VI,
rodeado por tais preocupações de Íamília, pouco devotamento
mostrou aos interêsses da lgreja. A rnorte do filho João o fêz
por algum tempo entrar em si. Incumbiu uma comissão de Car-
deais de elaborar um plano de reforma. Com grande pesar de
todos os bons, o Papa tornou a descurar suas obrigações.

O genial Savon arola, prior do convento dos dominicanos em
Florença, que gozava de extraordinário prestígio naquela ci-
dade, por causa da austeridade de sua vida e da fôrça arreba-
tadora de sua eloqüência, tazia invectivas veementes contra o
Papa e sua cúria mundana. E como não quisesse obedecer ao
S. Padre, QUê lhe proibiu a pregação, foi excomungado. A
facção política que em Florença era contrária a Savon arola
consegpiu dos iuízes pontif ícios sua condenação à morte. Foi
entregue ao poder secular e queimado na praça pública.'6

8) Pio III, o Cardeal Francisco Piccolomini, piedoso e entu-
siasta da verdadeira reforma, durou pouco mais de um mês no
sólio pontifício.

9) .[rilio n ( t 503-13) deu a seu govêrno o cunho especial de
guerreiro e político. Quis, antes de tudo, restabelecer 'os Es-
tados Pontifícios. Obrigou César Bórgia e os venezianos a lhe
restituirem as praças e os territórios injustamente ocupados.
Os alemães de Maximiliano e os franceses de Luís XII tiveram
de abandonar a península. Luís XII, antes de sofrer completa
derrota, tentava intimidar Júlio II pela reunião de um concílio,
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r98 II época: A lgreja entre os povos germanos e eslavos

parecendo ter nesse plano também a cooperaçáo de Maximilia-
no da Áustria, que sonhava conseguir, com a deposição do Papa,
a tiara para sua casa. Aos dois soberanos se juntaram al-
guns Cardeais descontentes, gu€ convocaram um concílio geral
em Pisa ( l5l I ).

Silvio dei Pieeolomini

r?.Yí;§'i,!,H §Y"#l r
fama de Alexandre V

se baseiaur a,s acusações sôbre a famÍIia- El' que, contra a praxe da S. Sé, tais
bulas, existentes em Salamanca, não deixaram vestÍgio no arquivo do Vaticaao.
Brück indica Chantrel (Le pape Âlexandre VI) como forneeedor de elemeatos
da apologia de Alexandre Vf-. 6) Villari, Storia de Girolamo Savonarola
ed i suoi tempi.

§ 120. XUI Concílio ecumênico.

A f im de contra riar os efeitos do conciliábulo de Pisa, o Papa
convocou em l5l I o V concílio de Latrã,o, o XVIII ecumênico 1,

que tinha por fim reprimir o cisma, pacificar a cristandade, re-
formar os costumes e guerrear os turcos. Júlio II faleceu em

1513, tendo como sucessor o Cardeal Medici 2 ou Leão X
( I 5 13-21) . F êz as pazes com a França, obtendo, numa con-
cordata com Francisco I ( 1516), a abolição da sanção pragmá-
tica de Bourges, cedendo ao rei o direito de nomear os Bispos
e Abades, com a ressalva de serem por êle confirmados. O con-
cílio ratif icou tais arranjos e tomou várias medidas de reforma
que intelizmente eram de todo insuficientes, atenta a gravidade
do mal.

O P apa, embora de bons costumes e bem intencionado, vivia
entregue ao gôsto apaixonado pelas letras e artes profanas, e

não fazia idéia exata de sua alta posição de chefe da lgreja.
1) Harduin, fX, 1561. 2) Hergenriither, Leonis X Pont. maximi regesta.

B. Desenvolvimento interior da lgreja.
I. CONSTITUIçÃO DA IGREJA.

1. JERARQUIA CATóLICA.

§ l2l. Poder temporal dos Papas.

Poder temporal nesta acepção não signif ica o poder que os

Papas exerciam em seus Estados, nem tão-pouco um poder
simplesmente político mundial, que nunca tiveram, mas um po-
der QUe, embora espiritual, eÍa moderador em assuntos profa-
nos e políticos. Estudaremos êsse ponto, desenvolvendo quatro
idéias:

I ) Fundamento do poder temporal dos Papas.
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§ l2l. Poder temporal dos Papas l99

Gerson, ninguém pode com razã,o chamar-se rei, sem ser sincera.mente
cristão. '

b) Em muito ex-
pressa de que os
ataques que lhe

c) A sagraçã ao
povo a sublime ré-

tão alta finalidade.
d) Numa sociedade em que a religião estava tão intimamente ligada

à vida social é natural que o clero tivesse parte saliente em todos os
negócios do Estado, contribuindo, para aumentar a autoridade eclesiás-
tica, o preparo e independência de seus membros.

e) Convém notar que o estado da sociedade era tal que não podia
sel dispensada ou substituída a .cooperaçáo do clero. fotS da lgrej.a
reinavam a barbaria e as violências, e só a influência da lgreja podia
trazet, aos poucos, usos e costumes mais brandos, uma legislação con-
forme às normas da iustiça e um govêrno moderado e respeitado. \

f ) A união íntima entre os dois poderes, reputada essencial para o
bem-estar da sociedade, mostrava-se também no mútuo reconhêcimen-/
to das a lgreja.

No s eram conf irmados regularmente
pelos Carlovíngios seguia de perto os
cânone sínodos confirmavam os decretos
reais ou, respectivamente, os modif icavam. Valia em geral o decreto
de "Calcedônia": "Ficam sem efeito as leis contrárias aos cânones."

2) A posição do Papa como Pai comum da cristandade.
a) Atenta a grande inftuência da lgreia na sociedade medievat, não

admira a posição de destaque que ocupava o S. Padre como chefe
comum. Todos, povos e reis, recorriam ao arbítrio e proteção dêle. Iá
Gregório II dizia ser obrigação do Papa conciliar e conservar a paz
em tôda parte.

b) Por causa da unidade de origem e da comum redenção dos ho-
mens, as leis da lgreja tinham um cunho de unidade física e espiritual
de tôda a humanidade, pois que tal unidade se rcaliza na lgreja, euê, à
semelh ança de uma grande família, tem seu chefe o sucessor de S.
Pedro a quem Cristo entregou suas ovelhas para serem apascentadas.

c) Assim como o chefe de família tem que decidir se alguém poderá
fazer parte da família, ou nã,o, os Estados reconheciam ao- Papa o di-
reito de admiti-los no grêmio da grande federação cristã, ou rejeitá-los.
O Pontífice era, pois, quem reconhepia novos Estados, à maneira do qu'e
se f az hoje em congressos diplomáticos.

q) Desta sua qualidade de Pai da cristandade, decoriam para êle
mui naturalmente várias obrigações e prerrogativas; julgava -sôbre 

a
justiça ou injustiça nos "casús belli"; êra o- intermediáiio oficial em
pendências dum Estado para com outro; dirigia as emprêsas comuns
dos dif,erentes membros da família (v. gt. aí cruzadas).
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3) A superioridade do poder espiritual não é própria e ex-
clusiva da Idade Média. Pertence ao tempo dos S. Padres. Diz
S. João Crisóstomo: "Assim como a alma é superior ao corpo, o

céu à. terra, assim a Igreja supera o Estado."

c) Além da superioridad ra
secundárias, da l§reja sôbr é

imediata, a do Estado é or
firmeza e duração, maior i or
e exterior.

a lgreja ap conseguir a sal
ft E' fals o caso da super tabele-

cida, todo temPoral Passa áo da
Igreja. E' o amplamente nas uintes:

4) Em que consiste a superioridade da Igreja sôbre o Estado?

nistração. Teve poucos propugnadores esta sentença.
Ensinam os teólogos que o Papa recebeu de Cristo só o poder e8Ê

piritual, embora Cristo possuisse todo o poder.

I
http://www.obrascatolicas.com



§ 122. Poder espiritual 201

§ 122, Poder espiritual.

As circunstâncias fizeram com que o poder espiritual dos
Papas, €r1 si o mesmo de sempre, tivesse maior expansão nesse
período. As causas principais que determinaram os Papas a
exercerem certas faculdades que em outros tempos não üsâ-
vam, ou ao Ínenos não em tão larga escala, foram, entre outras,
as interferências indébitas do poder temporal nos negócios da
Igreja, como nas investiduras , 

-a 
traquezã e injustiç, -0. 

certos
metropolitas; os desmandos de vários Bispos. .

Os Papas reserv aram a si, ou exerciam mais do gue antes,
os poderes seguintes:

I ) Alguns direitos dos metropolitas, como: a) examinar, coÍl-
f irmar, transferir e depôr Bispos.

b) Julgar as causas dos Bispos;
c) diminuir, quando preciso, âs facutdades episcopais;
2) o direito de colação de benef ícios, fôsse:
?) recome.ndando para benefícios vacantes certos candidatos (preces);
b) exigindo a suá nomeação (litterae praeceptoriaéiJ
c) investindo de fato (litterae -executoriàe);
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exspectationes) ;

e uPação de classes
ri f alecer o benef i-
d rio morresse num

*l'f 
' :'",'J ã' t 3 ;dtTr,' [llo.1, âlT' â c r é r i g o s . q u e iár * J* Jt,;' il ;.

fíciô. óJ Comendadorés gozavam da preblnda com a condição de satis-
fazer .as suas obrigaçõeí por um substituto a quem pagassem apenas o
sustento.

Essas colações papais tinham as vantagens de poderem os

Papas premiar eclesiásticos beneméritos, ajudar clérigos pobres,

f undar e sustentar universidades, contra riar os desmandos dos

Ieigos, e nos fundadores impedir o espírito de castas e parti-
daiismos. Por outro lado, durante o século XIV, o número de

benefícios a conferir aumentou tanto, que era impossível colhêr

as informações precisas para dignas colações.

3) O direito de impcir às Igrejas e aos bens eclesiásticos,

com Bispos ou sem êles, as necessárias contribuições para a

Cúria romana para fundação e manutenção de universidades, e

para fins de bem comum. Constam de:

a) impostos dos benefícios vacantes e o direito aos espólios de clé-

contribuições anuais "servitia

oo?r3'Tí"r'.'rrll' :'Tr.13:

aos mais benefícios; 
onifácio Ix) isto é' xtensivos

do pálio;

Íra pagou ao S. Padre desde o
nos séculos XI e XIII;

, cidades e conventos que se Puse-

mente neste período , vâtias queixas,
direitos: da 

-colocação de benefício
em parte eram provocados Pelo P

§ 123. Causas do desprestígio da S. Sé.

t ) Deram motivo a que o papado iâ iniciasse enfraquecido

o século XII as lutas dos Papas contra os Hohenstaufen, prin-

cipalmente contra Frederico II; as lutas entre Filipe IV e o Papa

Bônif ácio VIII; e, principalmente, as lutas de Luís da Baviera

com os Papas de Avinhão.
2\ O caíiveiro de Avinhão contribuiu para se encarar o Papa

mais como amigo particular da França do que como Pai comum

da lgreja, e oUrigôu, infelizmente, o Papa a_impÕr maiores im-

postõs, vendo eslancadas as rendas dos Estados Pontif ícios.

I
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§ 124. As Ordens religioso-militares züs

3) O cisma do Ocidente, conseqüência do cativeiro de Avi-
nhão, f oi o que mais inf luiu no descrédito da S. Sé. De fato:

a) os Papas e pseudo-Papas deviam perdoar e conceder muitas coisas
orais, para não perderem seu auxílio e apoio.
os impostos na razáo do aumento das cúrias.
zações recíprocas dos Papas desacreditavam a auto-

d) -Os benefícios eclesiásticos eram concedidos mais para satisf azer
os príncipes., do . que para servir aos verdadeiros interêssés da lgreja, o
que produziu péssimos f rutos.

e) Iá migos
nados, , Nico
Nicolau no in
Igreja, ontrári
conseqüências, sôbre as relações ent
relação do mesmo com os concílios.

4) Os concílios de reforma, ou pelo menos assim chamados, de
Pisa, ConstatrÇâ, Basiléia, que se atreveram a depor Papa's , a
publicar novos decretos sôbre os direitos e as obrigações dêles.

5) O nepotismo dos últimos Papas dêste período, que trouxe
paÍa o colégio cardinalício membros ineptos e indignos, e com
êles o espírito mundano e frívolo do humanismo e da renascença.

2- ORDENS RELIGIOSAS.

§ 124. As Ordens religioso-Ínilitares.

O fim delas era habilitar-se para o combate, juntando as fi-
nalidades da cavalaria a vida religiosa. 1 As principais são:

I ) Á Ord'em de S. lodo, a mais
rusalém, tro século XI; duma associ

os sacêrdotes destinados ao culto;
os cuidados dos doentes nos hos-pitais e ao serviço dos cavaleiros nas expedições militares.

em forma octogonal. Havia
da conquista de Jerusalémiraram para Akkon. Tendo

e transf s, onde noslutando os. Quando,imigos, bandonar aMalta, fiéis à sua
regra até 1798, data pela tráiçã,
p.esçh, se. entregou- às i Bonapart
ainda existem, -sob o eiros de .

Áustria e Rússia, são , do que 3

uniões de fidalgos co ntários' de

?). Os -" Templdrios" 
_ 
os seguem cronolôgicamente. Em I I 18 nove câ-

valetros trancese§ resolveram fundar uma Ordem exclusivamente desti-
nada à defesa dos cristãos contra os insultos dos infiéis. À óuquenalcomunidade que deveu o nome à sua moradia em Jerusálém, e qrie lraviã

-
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o sem
lio de
apro-
novae

Os temPlários, Pela sua gq-
das grairdes mercês e Privi-
de da Ordem foi transferida

instâncias de FiliPe o Belo
V, em 1301 PoL ocasião
acusou os TemPlários de
solveu instituir sôbre êles
mandando prender inoPinadamente
( l3fr) e submeteu-os ? Processo
V, sabendo do ocorrido, dirigiu
mândo a entrega dos cavaleiros e

sidores 
itos
re-

Itos
rem

, etc. Foi o que o determinou a Pro-

gados. Foram instituídos tribu-
na Inglate rra, Itália e Alema-

zo sôbie a Ordem tÔda, e os

r quod ordo dictus

dos TemPlários. O

c enar a Ordem tôda

e
I
c
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§ 125. Novas Ordens monásticas W5

tra. Depois da_ aposta_sia de Alberto de Brandenburgo (1525), tornoü-s€
residência da Ordem Mergentheim, na Francônia, até 1815, data em que
f oi secularizada. Só na Áustria, continuou como instituto religioso-mi-
litar.

I Pgla mesme época surgiram Ordens de Cavaleiros: na Espanha.
(Cavaleiros de Calatrava e Alcântara) e em Portugal (Cavaleirôs de
Aviz) 

-Que_r devido às necessidades locais, náo puderam espalhar-se para
fora da Península.

§ 125. Novas Ordens monásticas.

a) Novas Ordens Ínonásticas baseadas nas rqgras de §. Bento.
I ) Cartuxos. Tiveram como fundador S. Bruno, cônego da
igreja de Reims. Depôsto pelo Bispo Manassés, a quem recri-
minava os costumes indignos, Bruno retirou-se paÍa o deserto
da Cartúsia, perto de Grenoble ( 1084). Aí, na companhia de
alguns amigos, levou uma vida de penitência, da qual resultou
a Ordem cartusiana. Foi redigida a regra pelo quinto prior,
Guigo, Quê adotou a de S. Bento, modificando-a no sentido de
maior severidade, impondo silêncio quase contínuo e completa
abstenção de carne. 1 Oiação e penitência, era o fim prin-
cipal, entremeando-se êstes exercícios por trabalhos manuais.
Bruno, guê recusara o arcebispado de Reims e o bispado de
Reggio, morreu em La Torre, onde fundara uma nova Cartuxa.

2) Os cistercienses. 2 Enquanto os beneditinos da reforma
de Cluny taziam concessões ao espírito do século, S. Roberto,
Abade cluniacense de Solesmes, casa degenerada, fundou ( t 098)
a abadia austera de Citeaux, perto de Dijon. A regra chamada
'charta caritatis", foi redigida pelo terceiro Abade de Citeaux,
Estêvão Harding, e mais não é do que modificação da regra de
S. 'Bento.

Uma inovação salutar foi a centralizaçã,o do govêrno das
abadias nas mãos do Abade de Citeaux e do conselho geral. A
Ordem, Quê contava poucos membros no primeiro tempo, cres-
ceu ràpidamente, depois de ter nela ingressado S. Bernardo
( I 1 l4), Quê chegou a fundar 72 conventos. No tempo da maior
prosperidade teve perto de 2.000 casas para homens e 6.000
para mulheres, contribuindo, durante séculos, paÍa a difusão do
cristianismo na Alemanha setentrional e oriental, e para a con-
servação do espírito religioso, principalmente na França e In-
glaterra.

a
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3) Convém sejam
os seguintes

a) brdem na Fra
f undada por -§e na

b) Ord'em na ltál
Pio V.

b) Novas Ordens baseadas na regra de S. Agostinho.
I ) Os premonstratenses 3 tiveram como fundador S. Nor-
berto. Oriundo de tamília nobre, entrou no estado eclesiástico,

sem renunciar ao espírito secular, tornando-se breve cônego de

sua cidade natal (Xanten, na Renânia). Um raio, que em lll4
o derribou do cavalo, decidiu de sua vocação. Retirou-se para

a solidão, renunciando às suas riquezas e benefícios. Depois

de 18 meses de oração e penitência, andou a pregar pela Fran-

ça e Alemanha. O insucesso de seu ministério, junto com os

desejos dos cônegos de Xanten e Laon, o resolveu a fundar uma

Ordem religiosa num lugar deserto chamado Prémontré, perto

de Laon. Morreu como Arcebispo de Magdeburgo, effi odor de

santidade. A nova Ordem, gue unia com a vida claustral o mi-
nistério apostólico, propagou-se extraordinàriamente e traba'
Ihou com bons f rutos principalmente entre os povos do Elba

médio e inferior.
2) Os eremitas de S, Agostinho se originaram de várias

congregações de eremitas, na ltália e na Espanha, quando em

1256 o Papa Alexandre IV os reuniu numa só Ordem sob o

título supra e obrigou a levar vida comum em conventos.

1) Tappert, der hl. Bruno. - 2) Janauschek (OtQ, Çis!.) Origines Cisterc. ;

iíiniãí- Di;) õisters. in Deutschl. 
'- 3) Pagius, Biblioth. Praem. ord.; Magde-

laine, Hist. de S. Norbert.

§ 126. Ordens dedicadas à SS. Virgem Maria.

l ) Carmelitas. Contràriamente à origem que os carmelitas

assinam à sua Ordem 1, muitos historiadores lhe dão como

berço uma pia associ açáo de eremitas que se tinham estabele-

cido no rnont. Carmelo, debaixo da direção do cruzado Ber-

toldo da Calábria (meados do século XII ) . As vexações dos

muçulmanos os obrigaram a trocar a vida eremítica pela con-

ventual, e a emigrar para a Europa (1240). A primeiÍa regra

lhes foi dada põr Alberto, patriarca de Jerusalém (1210), e

aprovada por Honório III, em 1226. Muito concorreu para a pro-

pãgação áa Ordem na Europa o geral Simão Stock, o mesmo

que por meio do santo escapulário tanto contribuiu paÍa o
aumento. da devoção a Nossa Senhora. Eugênio IV permitiu a

divisão da Ordem em observantes e conventuais, ramos êstes

ainda hoje existentes.

I
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2) Servitas. Foi fundada esta Ordem por negociantes ricos
de Florença, mas só o quinto geral, S. Filipe Benício, é que
deu forma definitiva às regras da Ordem.

3)- Os Olivetanos, fundados por João Tolomei, originário da cidade
de Se_n_a, seguiam a regra de S. Bênto. João XXII ãprovou a Ordem
em 1324.

O Instituto das Oblatas de Maria, fundado em Roma por Santa Fran-
cisca Romana ( 1440) e aprovado por Eugênio IV, forma um ramo da
Ordem dos Olivetanos.

4) A Ordern de Nossa Senhora das Mercês, guÊ figura entre as que
se dedicam a obras de caridade.

1) tr'r. Bartolomeu xibe_rta, rejeltando o Dr. clemente r(opp, muito bem ex-plica as tradições da Ordem Carmelitana, estabelecendo f-Oàicamente 
" valordos antigos escritos em que se descreve a origem dos Carmõtitas. Baseáda emtais documentos, a Ordem apresenta como seu fundador o profeta Eliú, cu1osvestÍgios no monte Carmelo foram religiosamente seguidos pã" muitos eremitas.Junto à fonte de Elias, no monte Carmelq os eremitas cbnstruf "a* áepois aprimeira capela em honra da Mãe de Jesus. Não se trata, pois, de uiridaaejurÍdica entre a atual Ordem Carmelitana e aquêles ereáiús. 

-Basta-lhes 
aunidade moral, para que tenham por fundador S. Elias, embora não no sentidode fundador da Ordem religiosa. Analecta Ordinis Carmelitarum, volumen Vff,pás. 107-211. Elias et Religio Christiana in monte carmelo.

§ 127, Ordens destinadas a obras de caridade.

I ) Os Hospitaleiros da Caridade Cristã, fundados por Guido de Mont-
pellier, foram aprovados por Inocêncio III, em I l-98. Aos três votos
comuns acrescentaram o de se dedicarem ao serviço dos pobres. Se-
guiram a regra de S. Agostinho e tinham em Roma sua casà principal.

2) Os Jesuatas eram no princípio uma pia associação de leigos reuni-
dos por João Colombini, de Sena. Urbano V lhes deu, juntarãente coma Íegra de I Agostinho, a existência canônica. Clemente IX suprimiu
as comunidades masculinas, em vista de inveterados abusos. Existã, po-
rém, o ramo feminino das Jesuatas.

3) Os religiosos de N. S. das Mercês, ou Mercedários, se destinavam
à redenção dos cativos. Devem sua existência a S. Pedro Nolasco, aju-
dado por S. Raimundo de Peffafort, dominicano, e pelo rei Jaime de
Aragão. Esta Ordem compreendia duas classes de màmbros: õavaleirose frades. No pontificado de, Clemente V os cavaleiros mercedários se
distribuiram pelas outras Ordens religioso-militares. Os frades, reformados
por João Batista Gonzalez, e aprovados por Clemente VIit, permane-
ceram f iéis à vocação primitiva.

4) Os Trinitários, ou Ordem da SS. Trindade, para a redenção de
cativos, foram fundados P9r S. João da Mata e S. Felix de Valois, com
aprovação de Inocêncio III. Espalharam-se sobretudo pela França A Es-
panha. Os conventos, bem observantes no princípio, foram pouco a pouco
resf riando na guarda do espírito de seu instituto. Não faltâram refôrmas
mais ou menos felizes.

5) Os ÀtIínimos, fundados por S. Francisco de Paula, com a regra da
mais severa pobreza, e aprovados por Sisto IV, se propagaram mãis na
França, ltália e Espanha.
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§ 128. As duas graÍld$ Ordens mendicante§.

As Orclens de s. Francisco de Assis e de s. Domingos são as

mais importantes do período que estamos estudando'

1)ordemdosFradesMenoreg.l_Francisco,nascido
em Assis (1182), era filho de negociante e devia seguir a caÍ-

reira do pai. seus primeiros anos não Íoram isentos de certa

mundanidãde. Não ãeixou, contudo, jamais, de se recomendar

peta piedade, pureza de costumes, pela liberalidade para_com

àr pobr.r e amenidade de caráter. Em 1205, tendo convalesci-

do de grave doença, retirou-se de sua casa a fim de viver só

para Dãus. Quando, em 120g, ouviu na is1e1a da Porciúncula

às palavras com que, no Evangelho, o Salvador mandou aos

seui discípulos, na maior pobreza, anunciar- sua doutrinA, nas-

ceu-lhe a idéia de formar úma corporação de missionários, cujo

Íundamento fôsse a pobreza. Foi para Roma (1209) com onze

companheiros e teve a felicidade de ver aprovada- p-or_Inocêncio

III z e mais tarde pelo concílio Lateranense (1215) a §ua

regra. Rápido foi o áumento da Ordem, extraordinários os fru-
tos de suãs missões na Europa, na Ásia e na África. S. Boa-

ventura, terceiro geral da ordem, foi quem lhe deu organiza-

ção e estabilidade'
Em 7212, fundou-se, sob a direção de Santa Clara, a segunda

ordem (para mulheres), e em l22l a terceira, para santifica-

ção de Pessoas Piedosas no mundo'

2)ordemDominicana.-s.Domingos,.o.fundador,nascido
em Calaroga, na província de Castela (1170), conhecera, como

cônego de- osma, as devastações dos Albigenses na França.

Para acudir a tantos males, fundou, em 1213, uma nova ordem

que tinha por regra a dos Agostinhos, modificada por prescri-

ções dos Írremonltratenses. Embora menos rápida que a 
,dos

Franciscanos, a ordem multiplicou-se célere a ponto- de esten-

der-se pela Éuropa tôda. Os frades são chamados dominicanos

ou Pregadores (O. P')'
l; tnuuencia dos mendicantes. - As duas ordens rnendi-

cantes diferem das antigas por serem pobres não só os mem-

bros, mas também a oráem mesma e as casas; e por formarem

na sua totalidade uma única grande corporação com govêrno

central. os Dominicanos dedicaiam-se mais aos estudos (pall-
vraescrita,pregação)losFranciscanospreferempregarpelo
exemPlo (Penitência e

da renovação esPiritual
franciscana e dominican
mundo cristão abatido

T
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cia na vida religiosa, riqueza do clero, enganos de hereges que
se improvisaram como reformadores. As Ordens religiosas an-
tigas, pelo f ato mesmo de sua coexistência com tal situação,
não conseguiam no momento mpiores resultados. Daí a ansie-
dade com que abraçaram os novos religiosos, simples e pobres,
pondo tôdas as esperanças nos esforços de seu zêlo, na influên-
cia dos exemplos do seu evangélico viver. s E não burlar am
a confiança nêles depositada, pois quer nos meios civilizados,
quer nos territórios de pagãos, nas catedrais como nas univer-
sidades, nos hospitais e nos campos de batalha, a Igreja teve
nêles os melhores servidores.

1) Chavin _ de _Malan, Histoire de Saint X'rançois d'Assise, dá uma indicação
completa das fontes escritas da história franciscana. Z) A Ordem foi tór-
malmente reeonhecida só _em -L223, por Honório fII. Cfr. Holstein-Brochie fff,
2. - 3) 'IVaddingg, Annales Minorum, Ludg. L626 e Roma, 1930 ss.; Mamachi,
Annales ordinis Praedicat. Roma, 1756.

II. DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA.

r) ESTUDOS RELIGIOSOS.

§ 129. Universidades.

O século XII assistiu admirado e jubiloso à criação das uni-
versidades 1, desdobramento compldmentar das atividades
científ icas dos séculos anteriores, impulsionadas e mantidas pela
Igreja. As vêzes, contudo, alguma universidade teve seu início
da aparição de algum mestre exímio, sustentado pelas subven-
ções dos governos ou de f amílias ricas.

A primeira fundação de bôlsas para estudantes pobres deve-
se a Roberto de Sorbon, capelão de S. Luís IX ( 1250).

Nas universidades estudavam jovens de todos os países, pois
havia abalizados professôres em todos os ramos das ciências.
Os estudantes tinham seus decanos provinciais e um procura-
dor para cada corpor açáo especial. Eram os procuradores que
elegiam o reitor da universidade. Os Papas tomavam particuiar
cuidado dessas escolas superiores. Desde o século XIII, nenhu-
ma universidade se erigiu sem a aprovação da S. Sé. Mesmo as
mais antigas se colocaram sob seu patrocínio, exercendo o
Sumo Pontífice a necess ária vigilância por meio do chanceler,
seu representante no respectivo estabelecimento. A alta, pro-
teção da S. Sé não consistia apenas num apoio moral, mas
econômico e financeiro também.

As universidades mais antigas eram a de Bolonha ( I 100)
e a de Paris ( I t 50), célebres ambas , a primeira por seus es-
tudos jurídicos, a segunda por seus estudos filosóf ico-teológi-
Apontamentos - 14
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cos. Os graus que conf eriam eram o de bacharel, prof essor, li-
cenciado 1 doutor, graus êstes reconhecidos em tôda parte.

Os mesmos privilégios f oram tendo as demais universidades.

No século Xtll surgiúm escolas superiores em Placença, Pádua,

Vercelli, Módena, Régio, Ferrara, Cambridge e_ Montpellier, bem

como a de Roma (1sta com a design açáo Studium Cenerale

Curiae).
Imperadores e príncipes fundaranl as de Arezzo, Sena e

Treviso. Outras f oram criadas pelos Papas de combinação com

os governantes; assim, âs de Perúsia, Florença e Pavia. Em pou-

co lempo as grandes cidades européias (Salarn anca, Praga,
Colônial Oxford) tinham, cada uma, suas universidades, a ponto

de, no comêço do século XV, estarem em plena atividade umas

50 escolas superiores assirn organizadas.

1) Denifte, Die Univ. des M. A. tomo 1; Savigny, Gesch. des rtim. Rechts irn
Mittelalter, III, L52.

§ 130. A teologia e§colágtica. 
i

A teologia escolástica designa, conforme a etimologia, a teo-

logia (reipectivamente a filosofia) que se ensinou nas escolas

durante a Idade Média, 1 Tinha em mira um tríplice fim:
l.o sistem atizaçáo, mostrando o nexo dos diversos dogmas entre

si, deduzindo por meio das verdades reveladas, junto com ra-
ciocínio, outras verdades teológicas; 2.o refutação das. agressões

heréticas; 3.o ilustração e corroboração dos dogmas por meio

dos conhecimentos da ciência humana.

Foi S. João Damasceno, o último dos grandes teólogos do

Oriente, quem têz a primeira tentativa de coordenar os assun-

tos teoló§icos. No Ocidente, uma experiência de João Escoto

Erígena malogrou, caindo o autor em graves erros, ao entre-

gar-se às suas especulações (meados do século XI ) .

S. Anselmo é QUe, aplicando às verdades reveladas o axio-
ma i "Fides quaerens intellectum", sê tornou o pai da escolás-

tica ( I 109).
No século XII se distinguiu, entre todos, Pedro Lombardo,

chamado "magister sententiarum", cuja obra, "Liber IV Sen-

tentiarum", seiviu como livro de texto às preleções teológicas

desde o século XII até ao XVI. Era natural de Novara, começou

os estudos em Bolonha, acabando-os em Paris, onde também

veio a ser professor. Era no século XII que estava acesa entre

os escolásticos a célebre disputa do valor das idéias universais,

"an et quomodo sint realia".

I
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O famigerado Abelardo 2, QUe, em vez de tomar a fé
como base de suas investigações, tomou a dúvida como ponto
de partida, caiu em profundos erros teológicos. Morreu recon-
ciliado com a Igreja, depois de uma vida muito agitada.

No século XIII a ciência escolástica chegou ao apogeu, tendo
por principais cultores: I ) Alexandre de Hales (1245), o "Doctor
irref ragabilis", f ranciscano inglês, autor de uma suma teológica
muito estimada, que teve a aprovação de setenta doutôres de
Paris, em cuja universidade ensinou.

2) S. Alberto Magno 3 (1250), dominicano alemão, pro-
fessor em Paris e Colônia. Elevado à Sé episcopal de Ratis-
bona, abdicou para se dedicar novamente aos estudos. E' cha-
mado "alter Aristoteles" ou "doctor universalis". Foi grande
naturalista e mestre de S. Tomás de Aquino.

3) S. Tomás de Aquino. 4 Nasceu (1225) em Rocaseca,
perto de Nápoles. Com cinco anos foi conf iado aos religiosos
do Monte Cassino; com dez, partiu para a universidade napo-
litana; com dezesseis, se taz religioso dorninicano, apesar das
dif iculdades que lhe opôs a f am ília. De 1244 a 1248, tendo ape-
nas 22 anos de idade, começou as suas preleções em Colônia,
prosseguindo-as em Paris e em várias cidades da ltáúia, depois
de ter tomado o grau de doutor. Morreu no mosteiro de Fossa-
Nova, em viagem para o concílio de Liã,o (1274). Suas obras
principais são "SumRra contra gentiles" e a "Summa Theolo-
gica", gue se distinguem pela riqueza de idéias e profun deza
de especulação, junto à clareza de exposição.

Eis por que S. Tomás tem o nome de "doctor angelicus",
"angelus scholae", cujas obras foram recomendadas, repetidas
vêzes, pelos Papas e concílios, sobretudo aos estudiosos da
teologia.

4l S. Boaventura. 5 Nascido em 1221 , na Toscana, S. Boa-
ventura, depois de professar na Ordem Franciscana, teve a sua
formação teológica em Paris, sob a orient açã,o de Alexandre
de Hales. Em 1253 começou as preleções na universidade de
Paris. Três anos mais tarde, foi eleito geral de sua Ordem. Em
1265, recusou o Arcebispado de York, mas, em 1273, foi obri-

a dignidade cardin alícia, junto com o bispado
reu em 1274 no concílio de Liã,o, onde, por sua
ade, muiío contribuiu para a união dos gregos

S. Boaventura, chamado "Doctor seraphicus", embora na es-
colástica seja inferior a S. Tomás, supera-o na mística. Dos
escritos escolásticos os mais estimados são o "Breviloquium" e
o "ltinerarium mentis ad Deum".

14*

http://www.obrascatolicas.com



Zl2 II época: A lgreja entre os povos germano§ e eslavos

5) Duns Scotus ( 1308), franciscano inglês, Professor em

Oxford, Paris e Colônia. Tem o nome de "Doctor subtilis", por

ser tido pelos f ranciscanos como seu mais prof undo teólogo.

Entretantó, falta-lhe a clareza de S. Tomás e a unção de S.

Boaventura. Sua obra principal é o "Opus Oxoniense", comen-

tário das sentenças de Pedro Lombardo. 6

As controvérsias entre os escotistas e tomistas, embora ven-

tiladas às vêzes por paixão, não deixaram de f avorecer os es-

tudos filosóficos e teológicos. As diferenças se referiam, na fi-
losofia , ào valor objetivo das idéia:, e na teologia versavam

sôbre a graça e a liberdade humana, a satisf a çáo de Cristo,
transubstanciação na missa e a Intaculada Conceição de Maria.

6) Rogério Bacon ? ( l2l4-94), franciscano inglês, chama-
do "Doctor mirabilis". De fato, foi dos mais admiráveis doutô-
res da ldade Média, à qual se adiantou por séculos, tornando-
se o prof eta científ ico das épocas vindouras, principalmente
nas ciências naturais. M. de Humbold t dizia que Bacon foi a

maior aparição da Idade Média.

No século. XIV começou par
longou até ao século XVI. E'
subtilezas inf rutíf eras, como t
em muitas universidades o no
tirassem .

. São p o nominalismo, .neste. períodol 9.- fran-
crscano Durando e, principalmente, Guilherme
Okkam. rtodoxo os sábios Egídio Colona, Ca-
préolo e Dionísio Cartuxo.

§ 131. Teologia mística.

I. Teologia admini
divinos, apren Tais
podemos obter rvençã
Deus. Tem co o fim
melhor as verdades reveladad como também a base em que

ambas se f irmam: o depósito da f é. Diferem, entretanto, a) no

modo pelo qual conseguem seus conhecimentos, pois na esco-

Iástica se alcançam pelo raciocínio, na mística pela intuição na

contemplação; b) pela exposição: a escolástica se exprime com

brevidade e precisão, servindo-se principalmente dos silogismos;
a mística é mais difusa, visto empregar imagens para exprimir
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§ l3l. Teologia mística 213

suas idéias; c) pela tendên cia, porquanto a escolástica pre-
tende antes de tudo esclarecer o intelecto; a mística, inflamar
a vontade.

Pela fonte em que se devem haurir os conhecimentos místicos,
e pelo fim a que se destin ãfr, são os doutôres místicos, em si,
superiores aos da escolástica. Mas, pela mesma fonte e modo de
os adquirir, estão expostos a obscuridades e mesmo a erros
teológicos. Nem é táo fácil adquirir a mística, visto a contem-
plação requerer grande pureza de oração, íntimo amor a Deus
e completa renúncia do egoísmo, condições essas QUe, ainda
assim , náo passam de mera prepar açã,o, visto que Deus con-
cede o dom da contemplação gratuitamente a quem quer.

II. Os principais representantes da teologia místic à L, antes
do século XIV, eram:

I ) S. Bernardo 2 ( l09l - I 153) , chamado "Doctor melli-
fluus", nascido em Fontaine, perto de DijoÍI. E' o santo QUê, na
primeira metade do século XII, exerceu influência máxima na
Igreja de Cristo, tanto pela palavra como pelos escritos. Seus
escritos místicos: "De diligendo Deo", "De gradibus humilita-
tis", "De consideratione" são todos ensinamentos práticos e
tendentes a estimular o amor a Deus.

a,llâtrÁ"ÍJà;
o Savônio era cha-
rência as obras do
ia mística. S. Boa-

iá insigne repres ologia escoliistica, tem lugar mais

,nu. mística. João , Bispg de Charties, no stu "Me-
, de vasta erudi insurgiu-se contra os exageros da
a, sem, todavia,

III. Florescência do rnisticismo nos séculos XIV e XV.
Mestre Eckhart, dominicano e discípulo de S. Alberto Magno,
trabalhou em vários lugares, especialmente em Strasburgo e
Colônia, como professor, pregador e escritor. Morreu em Colô-
nia ( 1337). Seus escritos não são livres de idéias panteístas
e quietistas. Acusado perante a cúria romana, João XXtt con-

em parte como heréticas, em parte como
se sujeitou ao julgamento da lgreja, não
erege. Teve na Idade Média grande ín-

mística.
Muito se _distinguiram nela também seus dois discípulos e

irmãos de Ordem João Tauler e Henrique Suso. João Tauler,
famoso 'e benemérito pregador, "Doctor sublimis", só deixou
sermões. Henrique Suso compôs tratados místicos, como o li-
vrinho "Sabedoria eterna".
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João Ruysbroek foi o mais influente dos místicos da Baixa-
AIemanha. Distinguiu-se igualmente pela sabedoria e piedade.

Inf elizmente serviu-se de expressões que lembravam idéias pan-
teísticas e que escand alizavam os contemporâneos. E' o Doctor
extaticus (1381).

João Gerson, prof essor e chanceler da universidade de Paris,
que tanta influência exerceu sôbre o clero e a côrte da Fran-

Çã, e mais tarde sôbre os concílios de Pisa e ConstatrÇâ, foi
um dos bons representantes da mística prática, principalmente
pelos quatro livros: "De consolatione theologica" (1429) .

Tomás de Kernpis, sacerdote e sub-prior dos cônegos regula-
res de S. Agostinho, perto de Doole, publicou uma série de
'livros edif icantes, entre outros: "soliloquium anim ae", e "De
elevatione mentis". Atribui-se a êle também o livro áureo "De
imitatione Christi", do qual podemos dizer que é o livro mais
Iido, depois da S. Escritura (147l) .

assi século XV,
a nos os conflitos
d Luís intensif icar
a o os ticos supra-
citados. 5

es lttittelalt. - Z'l Hüffer,
3) Hauréau, Hughes

etc.; Kaulich, Die Lehre
Hist. -polit. Bl. 76.0 vol. ;

DeverÍamos citar ainda
e outras religiosas.

§ 132, O hunranisÍno.

Aparece com o nome de humanismo uma corrente intelectual

nos séculos XIV, XV e XVI, que do estudo das antigas litera-
turas clássicas latina e grega (humaniora) pretendia derivar

tôda a formação intelectual daquela época.

I. Historia do Humanismo. Do século XII até ao XIV, o estudo das

literaturas antigas tinha sido bastante abandonado, $ev{o, em parte,

ao ardor com que se cultivavam a filosofia e teolog_ia. Veio a reação

na ltâlia, pelo tomêço do século XIY. lá, Dante ( l32l ) encorajara o

estudo dos 
'clássicos 

latinos. Mais fêz Petiarca ( 1374), despert_ando o in-
A chegada do grego Manuel Chrysoloras

iro entúsiasmo pela língua grega, cuio es-

ll,#'i,1?,.*[i',L'J". ül.tH i:[ffi .J$:
e pela emigração de muitos gregos pala a l-tâlia, depois da conquista de

Constantinõpla pelos turcos -( 1453) . O maior f lorescimento tiveram os

estudos de humânidades na ltália, sobretudo em Florença, -lo .I..ry!q dos

Medicis, e ã* noma, desde o pontificado de Nicolau V (1447-55).1

Mas também na França,- Âtórnanhà e Inglaterra acharam amigos e admi-

radores numerosos. 2
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il. Apreciação do humanismo sob o ponto de vista religioso.'
1) Merecimentos teve-os, sem dúvida, o humanismo, vol-

tando a uma cultura mais fervorosa da literatura antiga, pois:
a) dando, pelo contato dos escritos dos antigos,' novos im-

pulsos à filosofia e teologia, Iibertou os espíritos do formalismo
escolástico, que chegara a um período de estagn açã'o. Tais €s-

critos purgados de erros pagãos constituern rica mina de ver-
dades profundas e preciosas, que muito contribuem para ilus-
trar e recomendar as verdades reveladas, razáo esta por que os

SS. Padres tanto lhes recomendavam o estudo.
b) A forma clássica, que tinha sido táo negligenciada na es-

colástica, começou a ser cultivada com esmêro a bem do fundo
das ciências religiosas.

c) Especialmente aproveitaram a patrística e a crítica his-
tórica, achando cultôres zelosos entre os humanistas.

2) Mas também causou o humanismo, à ciência cristã, pre-
juízos que talvez sobrepujem os merecimentos.

a) muitos humanistas, também clérigos, nos seus escritos só

se preocupavam da forma clássica, substituindo até a termi-
nologia cristã pela nomenclatura pagá.

b) muitos exage ravam o valor da filosof ia' pa9á, especial-
mente a de Platão e Aristóteles, que equiparavam à S. Escri-
tura, pretendendo substituir as obras dos teólogos escolásticos
por suas elocubrações de pouco valor filosóf ico e teológico.

c) por causa dêste menosprêzo dos escolásticos, combatidos
de modo indigno, caÍram em grandes erros alguns humanistas
como Marcílio Ficino, João Pico de Mirândola e outros. Êsse

último sustentou a proposição condenada no V concílio Late-
ranense de que uma coisa podia ser verdade teológica e ao mesmo
tempo êrro filosóf ico, e vice-versa. Maquiavel, tro seu célebre
livro "O Príncipe", estatuiu o puro egoísmo como norma a se-
guir na política. :

d) Muitos humanistas perderam a fé. Verdade é que outros
lhe ficaram fiéis. Assim na ltalia: Manetti, Traversari, Leonardo
Bruni, Vittorino de Feltro, Tomaso Parentucelli, o futuro Papa
Nicolau V. Na Espanha: Luís Nives; na Inglatetra: o Bispo
Fisher, de Rochester, e o chanceler Tomás Morus. Na Ale-
manha: Rodolfo Agrícola, João Reuchlin e João Trithemius e a
maior parte dos humanistas do século XV. Contudo, havia grande
número de humanistas em todos os países que com seus es-
critos torpes arruin avam a religião e a moral, colocando-se, f,o
cego entusiasmo pelo paganismo clássico, em franca oposição
com a Igreja. 3 Os corifeus do humanismo falso e pagão
eram na ltalia Lorenzo Valla, que estabeleceu no livro: "De
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voluptate et vero bono", novo evangelho de gozos sem restri-
ção. Bercadelli Panormita, no seu Hermaf rodito, mostra-se táo
lascivo que o Papa Eugênio IV teve de proibir tal leitura sob
pena de excomunhão. Rogério Bracciolini, obceno e detrator, nos
seus escritos imundos, compr az-se em caluniar clérigos e reli-
giosos.

O mais conhecido representante dêsse pseudo-humanismo na
Alemanha é Erasmo de Rotterdam, homem de muita ciência,
mas de carâter ignóbil, amigo e advers ário de Lutero. Preju-
dicou muito a religião por sua posição dúbia no comêço da
ref orma e por suas sátiras sôbre monges.

1) Daniel, Etudes clássiques de la soeleté chrétienne; Tiraboschi, Storia della
letteratura. 2) I{eeren, Gesch. der l(ünste und 'Wissenschaften, etc. ; Geyer,
Renaissance und, Humanismus in Italien und Deutschland. g) A. Castelnau,
Les Medicis, Paris, 1879.

2» HERESIAS E TENTATIVAS DE REFORMA.

§ 133. Wiclef e Huss.

A reforma eclesiástica, cuja necessidade se impunha cada
vez mais, intelizmente não se iniciava nunca. Assim é que al-
guns homens, em vários países, entenderam ser de sua com-
petência e obrigação reali zá-la sem a autoridade legítima, e atê,

em oposição a ela, caindo assim alguns reformadores em he-
resias formais. Avultam entre êstes Wiclef e Huss.

João Wiclef nasceu em 1324, no condado de York. Em Oxford
estudou filosof ia, teologia e direito. 1 Desde 1360 atacou
as Ordens mendicantes, acusando-as de f arisaísmo. Colocou-se
ao lado do govêrno inglês de Eduardo III, a fim de lhe ganhar
as boas graças nas lutas que a Cúria Rom ana teve de sustentar
contra a côrte da Ingl aterra, QUândo o Parlamento recusava
pagar o tributo atrasado desde 30 anos e exigido, no ano de

1365, pelo Papa Urbano ll. 2

Tornou-se prof essor, capelão da côrte, e recebeu ainda a

paróquia de Lutterworth. Estas posições Ihe f acultaram uma
ampla difusão de suas idéias. Wiclef ensinava que a lgreja se

compunha só dos predestinados, que não havia nem Igreja nem
autoridades visíveis, nem distinção entre Bispos e simples sacer-
dotes, e que o Papa era o próprio anti-cristo. Apresentou a S.

Escritura como única fonte de verdade revelada; negou a tran-
substanciação ; atacou o Iivre arbítrio, proibiu qualquer juris-
dição, eclesiástica ou civil, a quem estivesse em estado de pe-
cado mortal; contestou o direito de propriedade reconhecido à

Igreja, etc. As duas últimas doutrinas suscitaram em l38l se-
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dições entre camponeses, prontamente suf ocadas por Ricardo
II. Em 1382, um sínodo censurou 24 proposições de Wiclef
como falsas e heréticas, e a universidade lhe cassou o diploma
de professor. 3

Depois desta derrota moral, Wiclef continuou em seus erros,
que perpetuou na obra "Triâlogo". n Morrendo em 1384, dei-
xou discípulos chamados lolardos 5 que foram perseguidos
pelo govêrno e desapareceram em meados do século XV.

João Huss. Nasceu em 1369 em Hus inecz, estudou em
Praga e conseguiu ( 1396) uma cadeira naquela universidade.
Era homem de muito saber, bom orador, puro de costumes e
ardoroso def ensor dos interêsses tcheques, principalmente na
universidade de Praga, onde estavain bastante tensas as rela-
ções entre prof essôres alemães e tcheques. Na qualidade de
pregador na igreja de Belém , atacava abusos QU€, infelizmen-
te, existiam na Boê ia, e ensinava, ao mesmo tempo, vários
pontos da doutrina de Wiclef. Os erros dêste heresi aÍca tinham
sido muito espalhados na Boêmia, já por causa do casamento
de Ricardo II com Ana da Boêmi a. B

Contra Huss se Ievant aÍam o Arcebispo Sbinko ? e o
colégio dos professôres, que qualificaram de heréticas 45 teses
de Wiclef. Sabendo Huss Que, na universidade , a Boêmia es-
tava de seu lado, ao passo que a Saxônia, Baviera e Polônia
estavam contra êle, tratou de conseguir do f raco rei Wenceslau,
como de fato alcançou, que os boêmios tivessem três votos na
assembléia 

_ 
dos professôres, f icando um só paru cada uma das

outras nações. A conseqüência dessa medida foi que milhares
de estudantes com seus professôres abandonaram a universi-
dade de Praga 8 e qu_e Huss se declarou abertamente por
Wiclef. Censurado por Gregório XII, Huss apelou para o con-
cílio de Pisa. E quando êste por sua vez o repreeád.u, apelou
do Papa para o próprio Cristo. A instâncias d; Sigismrnàr, e
munido de um salvo-conduto real, Huss em l4l4 toi a Cons-
tança, Pla aí justifi car sua doutrina perante o concílio. No
comêço foi tratado com muita brand uía. Mas quando teimou
em não se sujeitar à suspensão, prenderam-no. Em l4l5 com-
pareceu perante o concílio, que censurou trinta proposições de
seus escritos. Foram baldados todos os esforços do rui e dos
Cardeais paÍa o levarem a retratar-se de seus erros. Assim é
Quê, em 6 de junho de l4ls, morreu na fogueira, tendo a
mesma sorte de seu amigo 

_ e secretário Jerônimo de Praga. e

Enquanto Huss estava em ConstatrÇâ, seu partido, antes desu-
nido, achou um liame geral : a comunhão dos leigos sob asduas espécies ! Tornararn-se Calixtinos 10 o, " Utraquis-

-
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tas. 11 A execução de Huss lhes foi sinal de sedição uni-

versal. Assaltaram a municipalidade de Praga, saquearam igre-

jas e conventos, maltrataram e expulsaram os Padres católicos.

huando o rei Wenceslau f aleceu em 1419, decl aÍatarn que re-

conheciam Sigismundo, sob a condição de lhes ser concedida a

comunhão su6-utraque, de o clero viver em pobreza, e de os

pecados graves serem punidos pelo braço secular, condi-

çOes estaí que lhes nãrõ podiam ser satisfeitas. Só depois da

morte de r.u chefe João Ziska, morte que ocasionou a divisão

em vários partidos, foi possível levá-los a negociações com o
partido moderado dos cátólicos, dando em resultado as "com-

pactas,, de Basiléia ou de praga, pg,-s, começadas em Basiléia,

foram ultimadas em Praga. O partido radical, ou dos tabori-

tas 1s, que não quis sujeitar-se ao pacto, foi vencido em

Lippan pelas fôrças combinadas dos católicos e calixtinos. Pe-

los meados do século XV formou-se dos restos da seita a

,,união dos irmãos da Boêmia", que se ligou mais tarde aos

protestantes. .

Tabor.

s 134. Pequenas seitas religimas no Ocidente.

pseudo-místicas e devaneios demagógicos são as principais

causas das seitas religiosas da Idade Média. O sinal caracterís-

tico de tais seitas "u o fanatismo racionalista ou a exaltação

espiritualista aliada a uma violenta oposição à Igreja e ao

clero. r

morreu numa prlsao.
O visionário Geraldo de Segarelli f undou uma sociedade de homens,

,.os irmãos-ãõoríõi*;, quã ãúEii"r, voltar à simplicidade da vida apos-
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tólica. Segarelli foi queimado como _ herege. O milanês Fra Dolcino to-
mou entáõ a chefia dos sectários. Os irmãos apostólicos, porém, foram
vencidos pelas armas, e Fra Dolcino f oi supliciado.

Amlaric de Chartres ensinou erros panteístas em Paris. Seus discípu-
los Guilherme e Davi ensinaram que Deus era o "€sse materiale" de
tudo, e não admitiam diferença entre vício e virtude. Os irmãos e as
irmãs do "Espírito Livre" eram uma mistura de panteísmo e antino-
mismo. Mantiveram-se até ao século XIV. Os passagii (de passagiu-pe
regrinação?) professavam uma mistura de doutrina cristã e erros ebio-
nitãs. Está bem claro que a lgreja não podia contemplar indiferente a
proliferação de tantas seitas.

1) Duplessis, Collectio Índiciorum de novls errorlbus qui ab initio saec. XII
ln Elcc[. proscripti sunt et notati. Paris, L728; Diillingêr, Beitrãge zur Sektungesch.
des tr[ittelalters, Munich, 1890.

§ 135. Cátaros, albigenses e valdenses.

No século XII, formaram-se perniciosas ssitas, mistura de

gnosticismo e maniqueísmo, verdadeiras sociedades secretas,
organi zadas nas trevas para desnortear a f é, destruir o culto
católico e subverter a ordem social. Eram os cátaros e pata-
rinos 1 que assolavam o norte da Itália e o sul da Franç a.2
Rejeitavam os dogmas fundamentais do cristianismo i a SS.
Trindade, a Criação, o pecado original, a Encarnação e a Re-
denção. Conservavam um batismo espiritual, e o pão bento. A
penitência não requeria contrição. Condenavam o matrimônio,
o uso da carne e a guerra, mas adotavam o suicídio por meio
de jejuns ou de envenenamento. 3

Anti-religiosa, ; seita rejeitava o sacerdócio a, os templos,
os altares. Anti-social, ela destruia a ordem pública, a f a-
mília e a propriedade. Bandeando-se com quadrilhas de sal-
teadores e bandidos armados, tanto aragoneses como vascos,
iarn derrubando em sua passagem as igrejas, mosteiros e esco-
las. Raimundo VI, conde de Tolosa, os ampar ava, bem como
senhores feudais, cúmplices dos seus roubos, crimes e vin-
ganças. Tendo seu principal acampamento na cidade de AIbi,
começaram os cátaros, nessa época, a se denominar albigen-
ses. Foi no meio dessas graves ocorrências que o Papa Alexan-
dre III condenou os albigenses no XI concílio geral ( I 179) .
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represálias, censurados pelo Papa Inocêncio III. A vitoria de_Muret (1213),
gánha pelos católicos, entregou ao conde de Montfort o Langued.oc, as

[rovíncias vizinhas e uma parte da Gasconha. O q.uarto concílio de
Latrão o reconheceu como ilono dessas terras conquistadas; mas uma
combinação de S. Luís IX e a S. Sé deu a Raimundo VII, qonle de To-
losa, a herança paterna, sob a condiçáo de se submeter à lgreja.

Com as mesmas manias heréticas, Pedro de Vaux (ou Valdo), nego-
zas para pregar a penitência, junto

pelo Arcebispo de Liáo, ape-
entáo êsses valdenses 5 um

espalhou até ao norte da ltália e
em às pesquisas da inquisição, os
chegando mesmo a f reqüentar a

mesa eucarística. Na verdade, porém, continuavam nas maiores heresias.
Mais tarde uniram-se aos huSsitas, e, enf im, aos protestantes, dos quais
eram precursores.

1) Cátaros ou puros. Patarinos, por admitirem como oragão só .g "Pater
n'ostõr;. 2) Cir. Schmidt, Histoiie el doctrine de la secte des Cathares ou
Albtgeols, Paris, 1849; Stolberg
Diillinger, Beitrâge, f, 1rc sq.
uma éspécie de bispo cátaro,
pelo sectários não eram conside
Ée converteu e foi nomeado inqu

5) Companheiros ou sequazes de
e earactere detle primitive loro dot
'Slaldenses, C. 5.

§ 136. A Inquisição.

Introdução: Inquisição é um tribunal religioso ao qual 
- 
com-

pete julgár das 
-heresias e crimes congêneres. Êsse tribunal,

ôstritamente f alando, foi constituído sômente no comêço do sé-

culo XIII. Inquisição, no sentido mais lato, significa qualquer

modo de proceder contra os hereges. Neste sentido a inquisição

existiu desde o comêço do cristianismo, apresentando várias

f ases na história da Igreia.

I. A Inquisição no sentido lato. Primeira fase: até Cons-

tantino Magno. Encarregada pela divino Fundador de trans-

mitir ilibadas até ao f im dos séculos as verdades reveladas, a

Igreja teve náo sômente o direito, mas ainda a obrigaÇáo de

empre gar todos os meios no sentido de cumprir essa divina

missão-, admoestando, rêpreendendo e, finalmente,' eliminando

os membros recalcitrantes. E', aliás, o direito de cada socie-

dade. 1

Segunda f ase: até à constituição dos povos germânicos.

Quando, sob Constantino e Teodósio, a religião cristã se tor-

nou of iciat, os imperadores entenderam do seu direito e restrito

dever cooperar com a Igreja na extirpação das heresias:

a) porque a heresia foi equipa rada, com tôda razáo, ao

crime de lesa-majestade, devendo ser-lhe aplicadas as mesmas

penas;

I
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b) porque, sendo a religião base e fundamento da sociedade
civil, a heresia era considerada "um atentado contra o Estado."
Assim, 'Ieodósio II em 407: "Volumus esse publicum crimen
(scil. haeresim Manichaeorum) quia quod in religionem divi-
nam fit, in omnium fertur injuriam." Daí os castigos para os
hereges: prisão, exílio, conf isco dos bens, e, às vêzes, a pena
capital. Estas penas acharam aprovação dos Padres da Igreja,
especialmente de S. Agostinho e S. Ambrósio, ainda que êste

condene o rigor contra os hereges. Se os Padres reprovavam
tôda coação em matéria de fé, referem-se aos que nunca fo-
ram membros da lgreja; sôbre apóstatas da fé, ensinavam que
eÍa preciso tratá-los como rebeldes.

Terceira fase: dos povos germânicos até à organizaçáo do
tribunal de Inquisição. Iâ devido à influência enorme que
exercia o direito romano, já devido à união mais íntima entre o
Estado e a Igreja, continuavam contra os hereges os mesmos
castigos das épocas anteriores. Muitas vêzes o povo parece ter
f eito até uma espécie de justiça de "lynch" contra os hereges.
Mas quando no comêço do século XII aumentou o número
dêstes, principalmente dos "câtaros", emanaram pouco a pouco
vários decretos contra êles, normalizando-se o processo jurí-
dico, cuja fo.rma definitiva constituiu no século XIII a "lnqui-
sição" 2, tribunal organi zado pelo concílio de Tolosa (1229) .

II. Tribunal da Inquisição. Conforme aquêle sínodo, êffi cada
paróquia devia haver um sacerdote e dois leigos incumbidos de
indagar (inquirere) de pessoas e casas suspeitas de heresia.
Estas deviam ser denunciadas ao tribunal do Bispo. Mais tarde
a administração da justiça contra os hereges foi confiada aos
Padres dominicanos, Quê mais de uma vez tiveram de ser admoes-
tados pelos Papas, a que moderassem seu zêlo. Entre os denun-
ciados havia quatro classes:

a) os acusados injustamente, QUe eram absolvidos;
b) os acusados arrependidos (impunham-se-lhes em geral

penas eclesiásticas leyes) ?

c) os acusados, cuja submissão era f ingida (em geral eram
condenados à prisão perpétuâ, mas só depois do plácito do
Papa).

d) os recalcitrantes (entregues ao braço secular, que apli-
cava as leis de Frederico II e Luís IX, e os condenava à pena
de morte pelo fogo).

De mais a mais, como a heresia formal fôsse considerada
crime maior que o de lesa.-majestade, adotavam-se os proces-
sos severos que vigoravam contra êsse crime; como testemu-
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I
nhas eram admitidos atê os inf ames; podiam ser calados o§

nomes das testemunhas ; era lícito o emprêgo da tortura; a

pena não podia ser pronunciada sem a aprovaçáo dos Bispos.
Tinham os condenados o recurso à Sé Apostólica, que com

ardor protegia os inocentes, fazendo o possível para evitar con-
denações injustas.

O grande cisma, as heresias de Huss e Lutero, trouxeram
um aoalo tamanho à unidade cristã, que a Igreja se viu sem

fôrças para manter ainda por mais tempo o "tribunal" da in-
quisição na forma tradicional. 3

nI. Inquisição espanhola. Foi também organizada na Es-
panha e na América do Sul, pelos reis Fernando e Isabel no

tim do século XV, uma inquisição de carâter misto (leigo e

eciesiástico). - Procedeu esta com um ardor que não tinham
as outras inquisições. O inquisidor-mor (o primeiro foi Torque-
mada) era nomeado pelo rei; a jurisdição naturalmente devia
dá-la o Papa. Mais de uÍna vez os Papas tiveram que reclamar
contra o nímio rigor. Assim o Papa Sisto IV, ern 29 de ja-
neiro de 1482, e outra vez no ano de 1483, teve de exprobrar
ao rei Fernando os excessos dos inquisidores. Mas os reis
continuavam a prestigiar os excessos.

Foi, entretanto, para a Espanha a salvação contra dois ini-
migos: os Maranos e os Mouriscos, judeus e, respectivamente,

maometanos convertidos f ingidamente. Também preservou a

Espanha da inf iltração do protestantismo, mas não da peste

do enciclopedismo, que f,êz a desgraça do país. Foi abolida em

1820. São f alsas as acusações de Llorente contra a inquisição
espanhola a, embora devamos reconhecer abusos e injustiças.

Conclusão. Para se compreender a inquisição, é preciso

considerar-se a situação religiosa (convicções profundas), Po-
lítica (íntima união da Igreja com o Estado, zo qual servia de

base) e social (a rudeza dos costumes e processos judiciários

daquele tempo). As acusações que costumam fazer-se referem-

se à inquisição espanhola, que muitos não distinguem da ecle-

siástica, inf elizmente.

1) Cf. o proceder dos apóstolos nesse p_articular. -Tit -3, -10;-1 Tim 
-1, 

19 e 20:
-éat-L-, á. -:- ZI lrotúeii l'rnquisition ãans le midi de la tr'rance; poqais, Les
soürcés 

-Oe t'tiístóire de i'inqui§ition dans le midi de la tr'rance. B. Guidonis,
Die fnquisition. 3) O

heresias é a inquisição
ar. 4» Llorente, Hist.

' l];' rHl',::i, 
"1,"h ""u",1 

L'à;
Hist. verdadera de la inquisicion (obra K. G. von Spanien, III,
2; IleÍele, Cardinal Ximenes.

I
http://www.obrascatolicas.com



§ 137. A sagrada Eucaristia t23

III. CULTO E DISCIPLINA.

§ 137. A Sagrada Eucaristia,

Desde o século XII introduziu-se o toque de sino e das cam-
painhas no 'momento da elevação das espécies consagradas.
O IV concílio lateranense adotou oficialmente o têrmo tran-
substanciação, iâ corrente entre os teólogos escolásticos e que

tã,o bem exprime o dogma da mudança de substâncias no sa-
cramento da Eucaristia.

No mesmo concílio ficou estabelecida a obrigatoriedade da
comunhão pascal . Para que não sucedesse algum inconveniente
ao se dar de beber do cálice, na comunhão dos fiéis, e ainda
paÍa se confirmar a fé na presença total de Cristo sob cada
uma das espécies, passou a sagrada Eucaristia a ser distribui-
da ünicamente sob a espécie de páo, concedendo-se, porém,
aos orientais o uso do pão fermentado e a comunhão do úlice
também.

Foram abolidas as liturgias eslava e moçarábica"
Em 1245 celebrou-se a primeira festa de Corpus Christi, em

Liêge, onde S. Juliana declarou ao Bispo a visão que tivera a
tal respeito.

Urbano IV estendeu a festa à cristandade, ,e Clemente V Ihe

fixou o dia (concílio de Viena, l3l2). Atribuem-se, entretanto,
a João XXII ( l3l7) as procissões com o SS. Sacramento.

Foi S. Tomás de Aquino o autor do ofício litúrgico de Corpus
Christi, primor de poesia e de profun deza dogmática.

§ 138. O sacramento da penitência.

Ainda que tôda a cristandade iâ adrnitisse desde a era apos-
tólica o sacramento da confissão, houve precisão de, no século
XIII, se insistir mais na necessidade de os fiéis procurarem o
tribunal da penitência, Eis por que o IV concílio lateranense
estabeleceu o dever da conf issão anual.

As penitências públicas, ainda enl uso na idade média, iâ
tendiam a desaparecer.

Os concílios relembravam as obrigações dos confessores, paÍa
que fôssem absolvidos ünicamente os penitgntes contritos e bem
conf essados, havendo instruções especiais paÍa os confessores
dos clérigos. As penitências canônicas podiam os confessores
mudá-las em jejuns, esmolas e peregrinações. Indulgências, coÍl-
cedidas iá com maior f acilidade e em maior número, diminu íam
as penitências particulares.
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Em 1300, o Papa Bonifácio VIII decretou o jubileu que atraiu
a Roma grande multidão de tiéis de todo o mundo PaÍa obten-

ção da indulgência especial. Tal jubileu devia repetir-se de cem

em cem anos, mas Clemente VI iâ reduziu a demora a cinqüenta
anos; Urbano VI, a trinta e três, e Paulo II, a vinte e cinco.

Para aplacar a justiça divina irritada pelos pecados dos ho-
mens, havia grupos de pessoas que espontâneamente se en-
carregavam das penitências de caráter público, especialmente
em epocas de calamidades. Daí as procissões dos flagelantes.
Contudo, pelos abusos mesclados de heresias entre os tlagelan-
tes, Clemente VI as aboliu, com o auxílio do poder secular.

§ 139. A arte cristã.

A teologia escolástica e a mística haviam concorrido ambas
para desenvolver, na Idade Média, táo profundo e característico
espírito de fé.

Grande f ôra o zêlo de clérigos e leigos na construção de

magníficas igrejas, amplas e belíssimas.
O estilo preferido era o romano até ao século XIII, quando o

gótico ou ogival começou a predominar. O primeiro simboliza
a perfeição cristã e a paz celeste; o último, âs aspirações da

humanidade peio céu. Os ornatos de ambos estavam em har-
monia com o respectivo estilo.

No fim da Iclade Média apareceu o estilo da renascença, isto
é, uma volta à antiguidade e sinal de espírito mundatro, in-
quieto e inconstante. Os vitrais, âs pinturas e relevos repre-
sentavam cenas LÉblicas ou quadros históricos.

A maior parte dos vasos sagrados eram de ouro ou prata,
cinzelados e cravejados de pedras preciosas. Altares, paramen-

tos, púlpitos, missais, banquetas, batistérios e o mais corres-
pondiam ao mesmo gôsto artístico e religioso.

Os principais mestres da arte sacra, nesta época, foram
Giotto, arquiteto, escultor e pintor; o dominicano Giovanni da

Fiesole, o pintor de anjos; Dominichino, pintor de cenas his-
tóricas acompanhadas de personagens secundários; Pedro Va-
nucci ou Perugino, Raf ael San zio, e o celebérrimo pintor da

capela Sixtina, Miguel Ângelo Buonarotti; Bellini, Donatello,
Ticiano e o piedoso e prof undo Leonardo da Vinci.

Fora da escola italiana, Etiêne, João van Dyck, Alberto Dürer,
Holbein e muitos outros aproveitaram das lições e estímulos da

Igreja.
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§ 140. Festas e pregações.

Correspondente à suntuosidade das igrejas ,era a celebração das festas
na ldade Média. O cântico litúrgico, já aumentado por poéticas seqüên-
cias, f oi amparado pelos Papas, especialmente por João XXII, que che-
gou a publicar decretais que impedissem a introdução de qualquer Ínun-
danismo no canto religioso. A poesia popular, em tôdas as línguas,
of erecia motetes à devoção e entretenimento ao espírito.

Escreviam.se as biograf ias de santos canonizados e de varões piedo-
sos, para estímulo do povo.

As festas da SS. Trindade, da Natividade e Visitação de N.' S.", das
Dores de Maria, a recitação do Angelus e do Rosário e muitas outras
práticas de piedade afervoravam o espírito religioso em tôda parte.

A Imaculada ConceiÇão, festej ada no Oriente desde muito, começou a
ser celebrada, no Ocidente, pelos cônegos de Liáo, em 1140.

Nem se j ul§ue que naquele tempo tudo fôssem exterioridades e ma-
nifestações de entusiasmo religioso sem instrução catequética e conheci-
mento das verdades reveladas.

E' certo que havia muitas práticas supersticiosas, inevitáveis em tôdas
as épocas. s exigidas pelos concílios se
realizavam a existência dos sermoná-
rios de en dos pregadores, e a parti-
cularidade indagar se os fiéis haviam
assistido à

Nem eram pregações áridas e superf iciais, pois, principalmente du-
rante a quaresma inteira e as santas missões, longos sermões doutri-
nários e morais despertavam o interêsse das populações pela palavra
de Deus.

P_regadores mais_ populares: Bertoldo de Regensburg, S. Vicente Ferrer,
S. Bernardino de Sena, S. João Capistrano, Jerônimo-savonarola, Gabriel
Biel, Kaiserberg.

§ l4l. Vida Ínoral e religiosa.

A parábola da sizãnia no meio do trigo designa bem a si-
tuação da Igreja eÍn todos os tempos. Não há, portanto, que
se estranhar a existência de abusos na ldade Média, pois tais
sombras mais realçam o espírito de té manif estado nas Cruza-
das, nas peregrinações, na fundação de novas Ordens religio-
sas, na construção de numerosos tempios, na fundação de hos-
pitais e leprosários, nas conf rarias e associações de classes,
tudo orientado pelo espírito religioso, como o eram ate os es-
petáculos e divertimentos públicos. A Igreja cornbatia as su-
perstições e inconveniências onde quer que aparecessem.

O grande número de santos dessa época nos fornece um ín-
dice da piedade e pureza de costumes na fam ília medieval. De
maneira especial se manifestou o poder da graça em S. Hil-
degarda, S. Isabel da Turíngia, S. Ângela de Foligno, S.

Joana d'Arc, S. Catarina de Sena, S. Lidvina, S. Brígida,
S. Catarina de Gênova, S. Coleta, S. João Nepomuceno,
S. Roque, S. Francisco de Assis, S. Domingos, S. Antônio e
inúmeros outros.

Apontamentos - 15
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Poder-se-ia obj etar a decadência do clero e até da cúria ro-
mana. Não obstante, mesmo no meio da maior dissoluÇáo, hou-
ve número considerável de homens distintíssimos. E' incontes-
tável que o papado, o episcopado e mesmo o clero inferior pos-

suíam representantes dos mais conspícuos e muito numerosos.

§ 142. Olhar retrospectivo.

Comparando-se o f inal com o início da I dade Média, deve-se

reconhecer a influência benéf ica da Igreja na civilização dos

povos, nos costumes, nas artes e letras medievais.
Converteram-se as nações eslavas e germânicas, enredadas

ainda nas trevas do paganismo selvagem. Por tôda parte a
Igreja fundou escolas, manteve-as e as desenvolveu até à gran-
deza das universidades.

A f ilosofia e teologia se aperfeiçoaram e derram ararn jorros
de luz sôbre as demais ciências.

Não ficou aquém o desenvolvimento das artes, sob os aus-
pícios da Igreja. Nas relações internacionais a Igreja tornou-se
o poder moderador necessário e prestimoso. Devem-se à Igreja
muitas e benéficas instituições, como a Caval aria, a trégua de

Deus, a paz de Deus, a assistência religiosa e social às várias
classes, f ormaclas de elementos que pouco antes eram hordas
selvagens.

A Igreja cumpriu sua missão na Idade Média, como sempre.
Nãq era ela que iria necessitar da reforma no século XVI. Era
a humanidade, que teve e terâ sempre precisão de ser refor-
mada pela Igreja sob o duplo ponto de vistá, moral e intelectual.
"Homines per sacra immutari f as est, non sacra per homin€s",
exclama Gil de Viterbo, geral dos agostinhos, na sessão inau-
gural do quinto concílio de Latráo. (Harduin, IX, 1576.)
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Primeiro período.

DA PSEUDO.REFORMA
ATE'À REVOLUÇÃO FRANCESA

A. Desenvolvimento exterior da lgreia.
I. DIFUSÃO DO CRISTIANISMO.

§ 143. Atividades missionárias.

No século XIII e seguintes não foi muito amplo nem muito
intenso o entusiasmo pelas missões entre gentios, porque a

Europa, assolada pelos muçulmanos e bastante desunida, en-
contrava dificuldades até para a defesa própria.

Entretanto, as atividades missionárias no século XIII já ha-
viam atingido a China, através da Pérsia e da india, e no século
XIV chegavam às ilhas ocidentais da Africa. 1

O maior surto, porém, de evangelizaçáo verificou-se no séc.
XVI, justamente quando, na Europa, a Santa lgreja de Deus
perdia tantos f ilhos pela apostasia de Lutero e seus sequazes.

Concorriam então para o maior desenvolvimento missionário
várias circunstâncias, entre as quais o novo itinerário para as
Índias, achado por Vasco da Gama (1497), o descobrimento da
América, por Cristóvão Colombo (em 1492), precisamente quan-
do os mouros eram desalojados de Granada, seu último reduto,
e a fundação de novas Ordens e Congregações religiosas, prin-
cipalmente a dos jesuítas e a dos capuchinhos.

f ) Paschini, Lezioni di storia eccl. flf, pãe. 319.

§ 144. Missões fla África.

F em 1340, quando os portuguêses descobriram as ilhas Ca-
nárias, e daí Madeira e as do Cabo Verde, iniciou-se consolador
movimento de cristianizaçáo em tôda a costa ocidental africana.

Em 1507, foi criada a diocese das Canárias e, mais tarde,
Funchal se tornou sede metropolitana.

Infelizmente, o comércio de escravos, que a princípio chegou
a parecer lícito a portuguêses, espanhóis e venezianos, levou
naturalmente os habitantes da costa d'Africa a repelir e odiar
os cristãos seus escravizadores, o que só podia servir. de empe-
cilho ao progresso da evang elizaçáo. Foí necess ária a interven-
ção de Eugênio IV e seus sucessores em favor dos pobres negros.
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Os territórios em que mais fàcilmente medrou o cristianismo
foram as colônias portuguêsas de Moçambique, Sófala e Quíloa,
as ilhas ocidentais iâ mencionadas, âs ilhas orientais francesas,

bem como os reinos do Congo, Angola, Benguela e Loanda.

Dentre os religiosos que missionaram a Africa sobressaem os

capuchinhos e os lazaristas, êstes especialmente em Madagas-

caÍ. L

f ) Kuelb, Gesch. der Missionsreisen; Brück, Kirchengesch. § 159; Paschlni, op.
cit., IIf, cap. X.

§ 145. Missões fla América.

Logo nas primeiras viagens dos espanhóis à América, come-

çaram as missões dos franciscanos e dominicanos nas Antilhas,

no México e na América Central,

Na segunda viagem de Colombo à América, veio êle acom-
panhado pelo mínimo Bernardo Boyl, na qualidade de vigário
apostólico.

As missões sof reram de início as dif iculdades suscitadas pela

ganância dos aventureiros, que obrigavam os indígenas a fadi-
gas superiores a suas fôrças. Para impedir a escravidão dos

selvagens americanos, alguns missionários admitiram fôssem in-
troduzidos na América os africanos, iâ escravizados alhures. Nem

por isso conseguiram libertar os indígenas. O célebre missio-
nário Pe. Bartolomeu de las Casas dedicou-se aos índios iá em

1 5l 4. L P ara obter companheiros de apostolado, entrou na

Ordem dominicana, em 1522, e Íêz sete viagens à Europa, no

intuito de obter, do govêrno espanhol, leis justas em f avor de

seus índios, e da Santa Sé amparo espiritual aos mesmos, como,

também, penalidades canônicas contra os escravocratas. E era

mesmo necessário defender os aztecas contra Cortez e sua co-

mitiva.
De t 5l I a 1534 surgiram as seguintes dioceses: São Do-

mingos, Pôrto Rico, México (confiada aos f ranciscanos), San-

tiago de Cuba, Lima, NicaráBUâ, Honduras, Guatemala e Pa-
namá.

Destronando a dinastia dos Incas,
tou o Peru (1524-31 ), que teve, em

seu primeiro Bispo (1529) .' Em

estavam fundados os bispados de

Caracâs 4, Baía ( 1551 ) , AssunÇão,

Chile e Conceição.

Francisco Pizarro conquis-
Lima, um dominicano por
curto espaço de tempo
Cuzco, Quito, Bogot â s,

La Plata, Santiago do
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A criaçáo de províncias eclesiásticas possibilitou desde logo
a celebr açáo de sínodos provinciais, o desenvolvimento da ins-
trução religiosa, f undação de escolas primárias e até de uni-
versidades.

Na América do Sul, onde a evang elizaçáo teve missionários
de várias Ordens religiosas, o papel preponderante coube à
Companhia de Jesus. Cataldino e Maceta, Nóbrega e Anchieta,
Vieira e Malagrida são apenas alguns representantes dos nu-
merosos apóstolos jesuítas neste continente. Muito custou aos
missionários organi zaÍ a catequese dos indígenas, em vista da
oposição dos colonos, que visavam quase só interêsses mate-
riais. Nem semprt as medidas dos governos e da Santa Sé coÍl-
seguiam proteger eficazmente os índios. Para os subtrair aos
vexames dos brancos, os jesuítas fundaÍam no Paraguai as

Reduções, ou aldeamentos sob a direção espiritual e temporal
dos Padres, dependentes só da côrte de Madri e náo dos go-
vernadores platinos. Era vedada aos brancos a entrada nos
aldeamentos, para que náo explorassem os índios, nem lhes ven-
dessem aguardente, nem lhes dessem maus exemplos. 6 Ha-
via umas trinta aldeias com 300.000 habitantes, entregues à
cultura dos campos, das artes e de of ícios úteis. A perseguição
suscitada pelo marquês de Pombal contra os jesuítas, a troca
do território das Reduções pela colônia do Sacramento (forte
português fronteiro a Buenos Aires), com a condição de serem
aquelas ímediatamente evacuadas, tudo concorreu para destruir
aquelas florescentes missões. 6

No Canadá e nos Estados Unidos da América do Norte, além
das dif iculdades comuns, os missionários tiveram que enf rentar
a malquerença dos imigrantes calvinistas e mais sectários. 'Den-

tre os muitos evang elizadores, destaca-se o Pe. Brébeuf , após-
tolo dos Hurões, martirizado pelos iroqueses ( l649) .

Nas regiões setentrionais o progresso religioso foi mais lento.
Só em 1675 é que se fundou o bispado de Quebec para todo o
Canadâ.
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§ 146. Míssões na Índia.

A cristianizaçáo das Índias começou com a chegada dos por-
tuguêses eÍn Goa, cidade que iá em 1533 era sede episcopal e
poucos anos depois mantinha seu seminário para formar clero

indígerla.

Maior incremento viu a nova missão, Quando em 1542 lá
aportou S. Francisco Xavier 1, da Companhia de Jesus. Re-

generando os costumes do núcleo português, catequ izando os

gentios (ajudado pelo dom das línguas) , batizando rnilhares de

idólatras e de muçulmanos, assim percorreu o santo apóstolo
das Índias a costa de Malabar, o sul da península, a costa de

Travancor, a ilha de Ceilão, donde passou a Malaca e às Molu-
cas, evangelizando sempre.

Nas Índias deixou seu campo de apostolado entregue a óti-
mos continuadores, dentre os quais sobressai o Pe. Roberto
Nobili, S. J. (t 1606). ' Compreendendo êste que era difícil
o progresso do cristianismo entre indús, enquanto não fôsse

concedida aos cristãos a permanência nas castas a que perten-

ciam, resolveu dedicar cada missionário a determinadas castas,

vestindo Padres como os daquela classe, e conservando os cos-

tumes sociais e f estas que não discordassem do cristianismo.
Os resultados superaram as espectativas. Não obstante, êste sis-

tema, conhecido pelo nome de ritos malabares, teve seus im-
pugnadores, principalmente na pessoa de Tournon, patriarca de

Antioquia e legado pontif ício, como também entre os missionâ-
rios capuchinÉos. 3 A questão foi a Rorna mais de uma vez,

conseguindo os jesuítas def ender e conservaÍ, por ef icientes e

razoáveis, os ritos malabares. Terminou, poÍém, com a proibição
de Bento XIV (17 44) , a que os jesuítas tiveram de acomo-

dar-se. a

O zêlo do Pe. Alexandre de

tas cristãs no reino de Anão

seus irmãos de hábito, foi
canos. 5

As Filipinas, que em l57l

Rhodes, S. J., alargou as conquis-

e na Cochinchina, onde, além de

muito auxiliado pelos domini-

passaram ao domínio esPanhol,

tiveram por evang elizadores os agostinianos e os dominicanos,

tornando-se êstes muito beneméritos como f undadores e lentes

da universidade de Manila, sede episcopal (1577 ). u Nessas

missões da Indo-China, em nove anos, houve 250.000 batizados.

A decadência das missões nas Índias teve as seguintes causas:
a) a questão dos ritos malabares, quq prgjudicog^ em parte a influência
dôs mjssionários jesuítas. b) a 

' 
pêrda- das colônias portuguêsas que

I
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passaram aos inglêses; pois êstes pouco depois se protest antizaram e
não favoreceram as nrissões. c) a crlação da Companhia holandesa paÍa
a§ Indias orientais ( 1602), exploradorâ do comérôio e, como calvinista
fanática, perseguidora dos misbionários.

1) Tursellini, Vtta S. X'ranc. Xav. Bouhours, Histoire de S. tr'ranc. Xav.Reithmeier, Leb. d. hl. tr'ranz Xav. 2» O pe. Noblli, sobrlnho do CardealBelarmino, era o superior das missões na Índia. B) 
' cfr. x'unk, § rso. oadversário mais ferrenho foi o ex-capuchinho Norberto, que apostatou, abriuum cabaré, tornou-se aventureiro e passou, finalmente, ao 

- 
serviço do áarquêsde Pombal. Nessa última _ época, figurou como presbítero secúar, intitulado

rizados, ao menos em grand_e parte, pelo Papa Gregórlo xv (1621)o -q) Pachtler, das Christent. in Toúim und Cochinôhina. " 6i paschini,-íeztoni
di st. ecel. cap. X.

§ 147. O cristianismo no Japão.

Desde a chegada de S. Francisco Xavier ( 1549), o Japão
começou a receber de boa vontade a luz da fé. Passados, po-
rém, dois anos de fecundo apostolado, julgou Xavier preferível
evangelizar primeiramente os chineses, cuja cultura os japone-
ses procuravam imitar. Entretanto, os continuadores da obra de
Xavier, principalmente o Pe. Valignano, S. !., foram tão bem su-
cedidos que em trinta anos ia tinham obtido umas trezentas
mil conversões, e em 1582 uma embaixada de três príncipes
japoneses se apresentou a Gregório XIII, para lhe agradecer o
benefício da pregação do Evangelho pelos missionários católicos.

Apesar de tanta florescência cristã, rebentou, contra a lgreja,
terrível perseguição no reinado de Taikosama, primeiro impe-
rador que usurpou o poder espiritual ao "dairo" ou imperador
espiritual ( 1587). O ódio de Taikosama foi atiçado pelas justas
recusas de virgens cristãs às pretensões do imperador, bem
como pelas observações imprudentes de um comandante da
marinha espanhola. Os mais horríveis tormentos não consegui-
ram pr'ovocar aposta ias, nem mesmo na ferocíssima persegui-
ção movida por Toxogunsama ( 1637). A grande intensidade
dessa perseguição f oi causada por intrigas dos holandeses, Qu€,
pata afastarem seus concorrentes comerciais, os portuguêses,
acusaram os cristãos japoneses de estarem unidos aos portu-
guêses numa conspi raçã,o contra o imperador. 1 Dos estran-
geiros, só os holandeses podiam desembarcar no lapão. A de-
cadência momentânea das missões católicas no lapão foi, pois,
efeito da oposição entre o cristianismo e o culto ao imperador,
como também entre os interêsses materiais da Holanda contra
os de Portugal. Dos 600.000 cristãos existentes em 1625 foram
massacrados milhares, entre os quais vários iâ estão canon iza-
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dos. para se reconhecer quem eÍa cristão havia a cerimônia cha-

mada Jesumi, em que se espezinhava o crucifixo. 2

Mesmo assim, o catolicismo permaneceu latente em muitos

pontos do país, conservando-se ao menos o batismo e certas

ãevoções, ainda que deturPadas.

§ 148. Cristianinçáo da China'

O tríplice culto chinês a Confúcio, a Buda e a Laotsen cons-

tituia f ôrte muralha à introdução do cristianismo. Por isso é

QU€, apesar de o f ranciscano João _d9 Monte corvino ( 1330)

hrr., 
-batizado 

6.000 neófitos em Pekim 1, e construído duas

igrejas, contudo iá em 1369 havia desaparecido o catolicismo

na China.

Em 1552, o jesuíta S. Francisco Xavier ia tentar novamente

a cristia nizaçáo dos chineses, quando morreu na ilha de San-

cião, lobrigando iâ a orla do almejado continente.

Só trinta anos mais tarde é que seus irmãos de hábito lár

penetraram chef iados pelo Pe. Mateus Ricci, Qü0 apÍoveitou da

ãntrada de um embaixador português. O Pe. Ricci pregou por

sete anos em Cantão e Nanquim, havendo obtido perfeito co-

nhecimento da língua, costumes e índole do povo. Verif icando

que nada conseguiria de estável sem o apoio imperial, e tudo

com êle, apresentou-se na côrte de Pequim ( 1600), onde com

sua erudiçào captou a benevolência do imperador, conseguin-

do a admir açáo dos mandarins, quando o viram desenhar um

mapa geográii.o e of erecer ao soberano um relógio gu. f abri-

cara. Desáe então pôde estabelecer estações missionárias, 9u0

muito se desenvolveram sob a direção do Pe. João Schall (1622-

1666), ainda melhor matemático que seu predecessor. A revo-

lução popular gu€, por morte do imperador Xuntshin, atingiu os

cristãos, não pi.jráicou muito as missões, porque :o novo im-

perador Khan-ghi as protegeu, nomeando o Pe. Fernando ver-

bi*t, S. J., presidente da Comissão de matemáticos, e autori-

zando toãos os chineses a se converterem livremente ao ca-

tolicismo ( 1692) .

Infelizmente, também na China se verificou uma desinteli-

gência entre os jesuítas e missionários doutras Ordens. 2 A
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célebre questão dos "ritos chineses", movida pelos dominica-
nos contra os jesuítas, que toleravam homenagens aos mortos
e a Confúcio, teve maus resultados para o cristianismo na China.
E' verdade que Alexandre VII e Clemente IX náo proibiram os
ritos chineses, por os encararem como atos civis e sociais, QUg
não religiosos. Mas novas acusações por não terem os chins
palavra própria e única para designarem o Deus verdadeiro,
vieram a reclamar de Clemente XI e Bento XIV medidas mais
severas a tal respeito, cassando as concessões feitas por Am-
brósio Mezzabarba, Iegado pontif ício.

Além dessa dificuldade, as missões na China sofreram a
perseguição religiosa por parte de certos imperadores, e a di-
minuição de sacerdotes, quer pela supressão da Companhia de
Jesus (1773), quer pelo fechamento da casa dos lazaristas, que
se destinavam à China (Paris, durante a revolução francesa).

de Pequim e
2) Mamachi,
ll, Relatio de
Histoire de I

r Kirche ln

§ 149. Congregação d-e propaganda Fide.

lá em 1568, S. Pio V, percebendo as inconveniências de fi-
carem as atividades missionárias em grande parte dependentes
dos reis de Portugal e da Espanha, cujos privilégios do pa-
droado cresciam abusivamente, procurou centralizar em Roma,
e sob a imediata orient ação da S: Sé, todos os assuntos missio-
nários. S. Francisco de Borja, geral dos jesuítas, apoiava com-
pletamente o Papa, mas Filipe II da Espanha se lhe opunha
tenazmente.

O propósito de Pio V veio realizar-se em 1599, no pontifi-
cado de Clemente VIII, o fundador da "Congregatio rri.. ne-
gotiis Sanctae Fidei et Religionis Catholicae,,.

Como esta, porém , não conseguisse logo aparelhar-se conve-
nienternente , nã,o pôde satisfa zer às reaii neõ.rsidades e defi-
ciências existentes no campo missionário. Daí a reforma recla-
mada geralmente, e realizada em 1622 por Gregório XV, o
instituidor da "Congregatio de Propaganda Fide", que tem tido
uma atividade sempre crescente e abenço ada por beus, como
se pode verificar pelos ótimos resultados oUtidos no campo
missionário.
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U.AIGREJAEOESTADO.

§ 150. A P§eudo-retorÍna.

Ninguém hâ que possa negar a necessidade inadiável de uma

boa ,ãforma eclãsiáitica no iéculo XVI. Entretanto, várias cir-

cunstâncias a retardavam, pois nem era fácil uma reforma eÍn

grande escala, nem eram suf icientes as ref ormas parciais que se

ã*pr.endiam em alguns pontos. O mal estava bastante genera-

lizàdo, como o patenteou o protestantismo. Portanto, urgia uma

reforma geral. 
'Mas a que intentou Martinho Lutero não toi

construtora, senão uma desast rada pseudo-ref orma. 1

I. Causas remotas. Indiretamente concorreram pata a anar-

quia religiosa do século XVI: a) as lutas dos Papas com os

imperado?es alemães. S. Gregório VII, verdadeiro reformador,

sofreu de Henrique IV a criação de um anti-P zpã, e foi morrer

no exílio. Frederico Barbaroxa, antes de vencido por Alexan-

dre I I I, opôs-lhe sucessivamente dois anti-Papas. Fora dessas

lutas gigrnt.r, quantas outras de f unestas conseqüências ! 2

b) ã 
-cativeiro 

de Avinhão e o cisma ocidental. ' Devido às

desordens na ltália e à anarquia em Roma, passaram a residir

em Avinhão os Sumos Pontífices, desde Clemente V até Mar-

tinho V. Êsse af astamento de Roma durante setenta anos pro-

vocou o cisma subseqüente, em que as nações aderiam a qual-

quer dos pontífices, [uiados mais por critérios políticos do que

jurídicos e religiosos.
c) Nomeaçoãs de Bispos. Na Alemanha o govêrno tinha

rnuita inf luência na escolha dos prelados. Os f ilhos dos nobres,

em geral cavaleiros e possuidorés de f eudos, eram os pref eri-

dos, 
" ainda que despróvidos de qualidades indispensáveis ao

episcopado. Nao se pode isentar de 
- 
culpa a curia romana nesse

malf adado sistema à. escolher prelados, sobretudo quando se

sabe da exigência de grossas contribuições pecuniárias, que

af astavam da-s posições honoríf icas os eclesiásticos pobres, effi-

bora idôneos.

d) A supremacia dos concílios. Embora jamais admissível , a

doutrina da suprem acia dos concílios sôbre os Papas, tese de-

fendida nos concílios de Constança e Basiléia, só podia con-

correr paÍa formar rebeldes, sendo ela mesma um grito de re-

volução.
e) O ambiente geral da cristandade. No Oriente, o Santo Se-

pulcro reclam ava libertadores. Na Alemanha se espalh ava, cada

vez mais ostensivo, o descontentamento, quer em assuntos reli-

giosos, quer meramente civis. No sul, a invasão dos turcos.

I
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f) O luxo na cúria roÍnana. Os Pontífices da renascença, ho-
nestos pessoalmente, mantinham uma côrte muito luxuosa; e,

descuidando-se dos interêsses religiosos, davam preferência aos

da literatuÍa e das belas artes. Os Cardeais, nem sempre exem-
plares, adot avam a mesma suntuosidade. E a cristandade mani-
f estava seu desgôsto por se ver sobrecarregada de impostos
que sustentassem aquêle fausto na côrte pontifícia.

g) O proceder do clero. Devido à simonia, e aos maus exem-
plos do alto, náo se podia esperar bom procedimento no clero
inf erior, nem mesmo nos conventos de algumas Ordens.

h) A infh"rência dos humanistas. Bem que na ltâlia os hu-
manistas houvessem obtido a proteção dos Papas, e na Alema-
nha os antigos humanistas f ôssem ilustres pela severidade de

costumes e pelo respeito à lgreja, a nova geração humanista
alemã se caract erizava pela sátira mais grosseira dirigida con-
tra a teologia escolástica, as Ordens religiosas, as universi-
dades, e outras instituições eclesiásticas. 3

i) O mal-estar social, especialmente entre os cavaleiros e os

camponeses. A cavalaria perdera sua influência desde a inven-

ção da pólvora e a conseqüente formação dos exércitos per-
manentes. Os campônios viviam oprimidos pelas classes supe-
riores, que taziam reviver, em seu favor, o antigo direito romano.

Itr. Causa próxima. Martinho Lutero constitui a causa pro-
xima única na pseudo-reforma.

a) Vida de Lutero. Nasceu na Saxônia (Eisleben, 1483),
estudou enl Magdeburgo e Eisenach, passando depois à uni-
versidade de Erfurt, onde arranjou alguns amigos entre os hu-
manistas. Aí resolveu f azer-se monge agostiniano. Ignora-se o
motivo dessa entrada no convento. Buscar a paz da consciência
no recolhimento e oraçáo? Penitenciar-se, com mêdo da justiça
divina? Seguir as inclinações de hipocondríaco, aumentadas pela
morte de dois amigos, um f ulminado por um raio e outro em
duelo ? Não se sabe. No mosteiro conformou-se exteriormente
com as regras, mas sem se aplicar tanto às penitências a que
mais tarde aludiu. Até foi dispensado de vários exercícios de
noviciado, em atenção às perturbações e escrúpulos de que pa-
decia. Êsse estado d'alma o levou a tazer muitas confissões
gerais e a mudar constanternente de contessor, até que um dêles
o declarou doido. Aos 24 anos ( I 507 ) foi ordenado sacerdote,
mas quase abandonou o altar durante a ordenação. n

b) Def ecção interior. Lutero era orgulhoso, iracundo e sêÍt-
sual. Não se aconselhava com ninguém, pouco Íezava, e assirn
perdeu a coragem paÍa vencer as paixões. 5
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A universidade de Wittenberg, fundada em 1502, precis ava
dum professor de filosofia, e , Lutero foi nomeado em 1508. Des-
prezador da "escolástica", admirador dos humanistas e leitor
assíduo dos teólogos nominalistas, náo tinha Lutero sôbre os
dogmas conhecimentos suticientes que lhe permitissem explicar
as doutrinas teológicas e a mística daqueles tempos.

Seu provincial, João Staupitz, era bastante fraco paÍa coÍt-
denar Lutero, emb ora não se atrevesse a aprovar suas opiniões.

Em 1510, Lutero foi a Roma coÍno representante dos agos-
tinianos observantes, que relutavam em unir-se aos conven-
tuais, como ordenara o superior geral, visto que temiam dessa

união incorrerem no relaxamento dos conventuais.
Lutero, guê tôra escolhido em razáo de sua argúcia e audá-

cia 6, abandonou a causa que devia defender, voltou de Roma
inimigo dos observantes e, regressando a Wittenberg, passou

ao mosteiro dos conventuais. As quatro semanas gue Lutero
passou na Roma de Leáo X, deixaram-no escand alizado, mas
com a fé não abalada e "disposto a matar todos os gue lle-
gassem obediência ao Papa", como afirmou mais tarde.

Para substituir Staupitz na cátedra da S. Escritura em Witten-
berg, Lutero foi promovido ao doutorado em teologia ( 1512) .

Dedicou-se então aos estudos bíblicos, e simultâneamente toi
visitador dos conventos de sua provín cia, por inexplicável Pre-
ferência de Staupitz. A indisciplina dos mosteiros nada sofreu
com a rapidíssima e indiferente visita de Lutero. ? Infiel aos

exercícios espirituais, orgulhoso e cada vez mais sensual, Lu-
tero persuadiu-se da impossibilidade de cumprir os mandamen-
tos, da impotência humana contra a concupiscência e da im-
praticabilidade de boas obras. 8

Confundindo com o pecado original a concupiscência, que

dêle é apenas efeito remanescente após o batismo, procurou
Lutero achar nas Escrituras um meio de iustificação para a cria-
tura humana. E julgou encontrá-lo no símile evangélico da ga-
linha que abriga os pintainhos. Assim, negando mesmo o livre
arbítrio e declarando más tôdas as ações humanas, Lutero fa-
bricou uma justificação exterior que o homem consegue pela fé
fiducial, isto é,, pela confiança de que Jesus Cristo lhe aplica
seus merecimentos. e Para fundamentar êsses erros, Lutero
apresentou o textd de S. Paulo aos romanos: "Arbitramur ius-
tificare hominem per fidem, sine operibus legis." E fraudulen-
tamente inseriu na sua tradução alemã: "per fidem solam." Como
se Iê na epístola de S. Tiago: "Fides sine operibus mortua est",
declarou-a "epístola de palha, apócrifa, expulsa das Escrituras."
Baralhando igualmente a doutrina de Santo Agostinho sem com-
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preender a de outros S. Padres, e apaixonando-se pelas idéias
de Occam, estava Lutero iá em 1515 obstinado contra as dou-
trinas da Igreja católica.

c) Apostasia exterior. O incêndio estava preparado. Faltava
apenas a faisca incendiária. Foi a pregação de novas indulgên-
cias 10 ( l5l7), concedidas por Leão X, com o fim de se re-
colherem esmolas para a conclusão da basílica de S. Pedro.

Lutero, conhecedor da má disposição popular relativamente
às coletas, aproveitou a oportunidade paÍa se insurgir contra a
Igreja. De f ato houve abusos nessas pregações tendentes à
obtenção de esmolas, embora se exigisse também confissão,
comunháo, jejum e visitas a igrejas. Irmãos leigos, gue reco-
lhiam dinheiro, exageravam, pata fins pecüniários, o valor das
indulgências guê, pelos modos, deviam inf alivelmente purificar
as almas do purgatório. Daí o escarnecedor dito popular: Ape-
nas ressoa o dinheiro na caixa escapa do purgatório uma
alma. 11

Na Alemanha concorreu para o desprestígio das indulgên-
cias o jovem príncipe Alberto de Brandenburgo, Arcebispo de
Magdeburgo e administrador do bispado de Halberstadt, o qual,
auxiliado por financistas judeus, os banqueiros Fugger, coÍl§€-
guiu o bispado de Mogúncia ( l5l4). Ap.rtado pelos credores,
Alberto conseguiu de Leão X fôsse reserv ada, aos Fugger, a
metade das esmolas recolhidas.

III. Ocasião da pseudo-reforma. No sul da Alemanha fo-
ram encarregados de pregar as indulgências os Padres domini-
canos. Ora, entre êstes e os agostinianos haviâ divergências
quanto à simpatia para com os humanistas. Lutero, sentido, além
disso, pela preferência dada ao dominicano João Tetzel72,
revoltou-se abertamente, aventando 95 teses contra a doutrina
católica e, afixando-as na porta da igreja e do castelo de
Wittenberg, provoc ava Tetzel a uma discussão pública. Tetzel
respondeu por escrito às teses luteranas, aplaudidas geralmeÍl-
te por humanistas e universitários. Por ordem de Leã,o X, o
superior geral dos agostinianos admoestou da,gravidade do caso
o provincial Staupitz. Mas Lutero permaneceu na Ordem- e

fazia proselitismo.

Q Dôllinger, \p Re_forma;__ su d.esarrollo y effectos, 3 tom. 1846-48; Hefele-
Hergenrôther, Hist. C. t. IX, 1890. Z) Bâsta lembrar as dificuldadeb com os

-
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Luther, 1880.

§ l5l. Tentativas de reconciliação

Não quis Lutero atender ao superior geral e ate enviou ao

Papa uma justiticação de suas teses, protestando-lhe, embora,

sua obediência. Mas os escritos de amigos e adversários de

Lutero precipitaram contra êle o processo eclesiástico.

Citado ao tribunal romano, Lutero apadrinhou-se com Frede-

rico, príncipe eleitor da Saxônia, e conseguiu um entendimento

com o Cardeal Cajetano (Tomás de Vio), legado pontitício em

Augsburgo. Naqueles coióquios de nada se retratou. Abando-

nou furtivamente Augsburgo, deixando escrito ao legado: "A
Leone male informato, ad Leonem melius informandum." E ape-

lou para um concílio geral.

Leão X expôs então numa bula a doutrina sôbre as indul-
gências e encarregou seu camareiro Carlos Miltitz 1 de a levar

à Saxônia, sua pátria, bem como a rosa de ouro destinada ao

eleitor Frederico. 2 Miltitz tratou com Lutero, colno se fôra

encarregado dessa missão; e alcançou de Lutero a promes§a

de se calar, se os adversários f izessem o mesmo, promessa de

gue , aliás, nenhum caso ia tazet.

Apareceu, felizmente, em cena o teologo Dr. João Maier, de

Eck 3, vice-chanceler da universidade de Ingolstadt, e publi-

cou, nos "Obelisci" , a refutação dos erros luteranos.

André Karlstadt, professor de Lutero, aiudou-o a compôr os

"Asterisci", def esa luterana em linguageÍn grosseira e ofensiva

ao Dr. Eck.
Não obstante, aceitou êste um colóquio público, em que pu-

desse convencer Lutero de seus erros . P ata êsse fim, em 1519,

se realizou por três semanas a célebre disputa de Leipzig, em

que Eck, com irresistível logica, suplantou Karlstadt e Lutero,

portando-Se êste como uln lottco, na linguagem e na fuga'

A vitória de Eck foi reconhecida pelos presentes e por várias

universidades. Mas, destas, nem tôdas se pronunciaram imedia-
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tamente, visto que Melanchthon 4, para salvar Lutero, adul-
terou, em seus escritos, os acontecimentos de Leipzig e os mé-
ritos de Eck. 5

1) _ Miltitz era homem culto, mas pouco profundo na teologia Z) De nadavaleu essa "captatio benevolentiae". Tão-pouco serviu à calusa catóiica a elé-
nBl"H, 

t8"n'3ããT"lt.,:' 
"?l':'.,H'",#Xi,o,l fiLPuâ; "'"ÍÀ,.f,il'ffi

"ilS .": "r11"?x'rBt:. "f,,?''98;"'i,f"tft?.?Echristiana" resume seus erros.

§ 152. Ruptura definitiva.

As informações exatas de Eck, chamado a Roma, as quais
conf irmaram a ref utação escolástica apresentada iá em 1518
pelo dominicano Silvestre Prierias, mestre do sacro palácio, Ie-
varam Leão X a publicar a ponderada e apostólica bula "ExsuÍgê,
Domine", em gue, condenando 4l das proposições de Lutero,
declar ava-o excomungado, se dentro de 60 dias não se retra-
tasse ( 1 5 de junho de 1520). Foram encarregados Eck, o Car-
deal Aleandro e Caraccioli 1 de levarem a bula à Alemanha.

Nem todos os Bispos e universidades tiveram ânimo de pu-
blicar o documento pontifício, náo por o julgarem inconvenien-
tê, mas por receio da f úria dos humanistas e universitários.

O príncipe eleitor da Saxônia proibiu a public açáo da bula
em seu território.

Aos l0 de dezembro de 1520 Lutero queimou-a püblicamen-
te em Wittenberg, juntamente com os livros de direito canônico.
Esgotados os sessenta dias de pÍazo, só restava ao Papa de-
clarar Lutero definitivamente excomungado. Foi o que fêz Leão
X, em janeiro de l52l , pela bula "Decet Romanum Pontificem".
A excomunhão se estendia aos partidários de Lutero, mas a
bula dava amplos poderes para êstes serem absolvidos, menos
os quatro chef es, cuja absolvição f icava reserv ada a Roma,
Dois se submeteram: porém Lutero e Hutten se obstinaram.
1) Caraccioli e Aleandro, no caráter de núncios apostólicos.

§ 153. Dieta de WorÍns.

Pela excomunhão, Lutero devia ser também proscrito. Mas
não o foi, devido a ser auxiliado pelo príncipe Frederico 1, e
a ter Carlos V 2 a atenção voltada para os inimigos no ex-
terior.

Apontamentos - í6

http://www.obrascatolicas.com



242 III época: Idade moderna

Foi então de Roma (1521) o Cardeal Aleandro para exigir a

proscrição de Lutero. Os príncipes se prontif icaram, exceto

Frederico, que pediu se ouvisse mais uma vez o heresi arca. Cita-
ram-no para Worms. Compareceu, escoltado por partidários e

250 homens armados. Ganhou novos adeptos, pela importância
que lhe davam os príncipes admitindo-o em sua assembléia. 3

Mostrou-Setímido,quandolheperguntaramoficialmente
autor dos eÍros contidos nestes livros? Sim. - Sustentas o

que dizes nêles ? Quero dois dias para pensar.

No dia seguinte, contando iá, com o apoio dos príncipes,

declarou que não se rctratava e que não se submetia nem ao

Papa nem a concílios, pois que êstes iâ haviam errado. O im-
perador publicou então o edito de Worms a, que proscrevia

Lutero e mandava queimar-lhe os livros, bem como proibia a

expansão de suas doutrinas. Agindo contra o edito de Worms,
Frederico têz transportar Lutero, poÍ cavaleiros mascarados, para
o castelo de Wartburgo, na Turíngia, onde permaneceu dez

meses correspondendo-se com os partidários sob o pseudônimo

de cavaleiro Jorge. Em Wartburgo 5, que Lutero chamava a

sua Patmos, escreveu livros de polêmica e a tradução da Bíblia,

enquanto Melanchthon sistem atizava a teologia protestante.

Carlos V, sempre ocupado com guerras, não Íêz cumprir o edito

de Worms, embora houvesse af irmado que sacrif i caria coroa e

vida para manter a religião e extirpar a heresia. Principiaram nes-

sa época o êxodo dos claustros e os casamentos dos ex-monges

relaxados. Karlstadt introduziu a nova missa e a comunhã'o sob

as duas espécies.

1) X'rederieo tinha de Roma a queixa de ver preterido_ um .deseio seq rela-
tívo à obtenção de um benefício êclesiástico para um filho natural. - Z) Com
21 

- 
anos apelnas, Carlos foi sucessor de Maximiliano, falecido em 1519.

gi Ranke, Deutsôhe Geschichte im Zeitalter der Reformation I, 484. - _+) -HefeleVt11, pág. 828. S) Foi em Wartburgr que _começar_am os remorsos de Luteto,
ao-iêtietir em sua iuptura definitiva õom- a fgreja. Mas o orgulho lhe impedia
o arrependimento.

§ 154. Anabatistas de Zwickau.

Baseados na doutrina de Lutero, que admitia a Bíblia como única
fonte de verdade, começaram em Zwickau os novos profetas (um sapa-
teiro e dois pregadores protestantes) todos,- porque na
Sagrada Escriturã não se lê qge os am sido batizados,
mas stm os adultos. r Foram àlguns istas a Wittenberg
e ganharam para si Karlstadt. filelan indeciso, e_ I,utero
f alãva também com pouca segurança sôbre as ocorrências em Zwickau.
Quando os novos pr-ofetas começar tm a fechar as aulas elementares e
; praticar outros ãesmandoq, Lutero se pronunciou abertamente contra
êleà, de modo que o propriô Karlstadt teve que f ugir de Wittenberg,
por causa de Lutero.

1) Riffel, Christ. I(. G. f , 496.

.1-
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§ 155. Dietas de Níirenberg.

Em l52l , morreu Leão X, e foi eleito sucessor Adriano VI.
Era holandês, simples e pobre, gue por seus méritos fêz rapida
carreira. Regia um arcebispado na Espanha, quando o elegeram
Papa. 1

Na ltâlia náo se deu bem: por ser germânico, por strceder a
predecessores luxuosos, por ter chamado a Roma dois teólogos
seus patrícios, e náo se dar bem com a Cúria roman a.2
Estava bem intencionado , eÍa bom e queria Íazet uma verda-
deira reform a. 3 Mandou para isso o Cardeal Chieregati à
dieta de Nurenberg (1522) . Esta exagerou os abusos de Ro ffià,
de modo que a resposta foi: "Emendem primeiro Roma, e de-
pois a nós." Assim, effi vez de pôr em pratica o edito de V/orms,

tesse cumprir a dieta de V/orms, quanto possível, promessa
elástica, cujos resultados iá, se previam. Além disso, exigiram
um concílio livre, de clérigos e leigos, na Alem anha, e nova
dieta no outono seguinte, em Spira. Campeggio protestou, e
Carlos V proibiu a dieta de Spira, bem como o conciliábulo
prof ano e pôs em execução o edito de Worms. Foi, porém,
Carlos V paÍa a Espanha, e nada se efetivou. Não obitante,
algo se conseguitt : a reunião dos Bispos no sul da Alemanha
numa liga, para pôr em pratica nos seus territórios o edito de
Worms.
1)
a
v,
qu
de
qu

§ 156. Revolta dos camponeses.

16*
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saquear€m cidades e queimarem igrejas, assassinando e tudo devas-

tando, receou achar-se comprometido perante os nobres, cujop exérci-
tos iám vencendo os rebeldes. A derrota dos camponeses ofereceu a
Lutero oportunidade para manifestar sua covardia e atitudes contradi-
tórias. Incitou, com a maior veernência todos os príncipes e cavaleiros
a exterminar sem misericórdia a execranda raça dos camponeses.

Calcula-se que 50.000 camponeses foram massacrados. Uniu-se en-
tão Lutero aos nobres, sôbre os quais assentou a defesa de sua religião,
satisfazendo-lhes, em compensaçáo, tôdas as ambições e cobiças.

§ 157. Casamento de Lutero.

Lutero não cessava de elogiar os apóstatas, impelia os sacerdotes

ao casamento 1, o que pretendéu até do Arcebispo de Mogúncia. JáL

antes de despir o tráUito com que ficara até 1524, Lutero vivia escan-
dalosamente, não querendo, entretanto, casar com nenhuma das ex-
monjas, talvez paÍa- não contrariar o seu protetor Frederico da Saxônia.
Êste, porém, morreu em 1525, quando, desde dois anos, Catarina de

Bora, uma das ex-beneditinas raptadas por Koppe 2, teimava em náo

aceitar outro espôso senão o próprio Lutero. O contrato matrimonial se

realizou em 13 de junho de 1525, em Wittenberg, perante o pastor
Bugenhagen. 3

f ) Denifle f , 11 a 23. 2) Koppe er& chamado por Lutero o libertador, pelo
infame encargo de tirar dos claustros as religiosas. g) Por êsse tempo
andava Luterã discutindo com Erasmo de Rotterdam sôbre o livre arbÍtrio.

§ 158. Luteranismo na Alemanha.

Vários f atôres concorreram para propagação do luteranismo

na Alemanha, entre os quais a corrução dos sacerdotes, a co-

biça dos príncipes pelos bens eclesiásticos, e a facilidade da

doutrina menos exigente que a do catolicismo.

a) Expansdo do luteranismo na Saxônia. Muito fácil era ai im-
plantar-se o luteranismo, iá porque muitos _ryonggs haviam deixado o

ôlaustro (Magdeburgo, Erfurt, Wittenberg, Nürenberg) , _ iâ porque o

eleitor Frederico 1 -era amigo d e Lutero, embora não consentisse
of icialmente na ref orma luteiana de seu territorio. Sucedeu-lhe João
Frederico, seu irmão, junto do qual Lutero trabalhou eficazmente para
que a Saxônia aceitasse a religião ref ormada.

Sob o pretexto jurídico "cuius regio, illius et reli_gio", .em 1527 dois
juristas e úm teologo protestantes introdu ziram na Saxônia novo culto
divino. Êsses visitaãorés, instituídos por Lutero, tinham a missão de
regulamentar o culto e a doutrina, e_denunciar à autoridade secular
oi catolicos recalcitrantes. P ara orientá-los, Melanchthon escreveu uma
instrução aos visitadores, e Lutero dois catecismos.

b) Na Prússia. Os cavaleiros da Ordem teutônica haviam conver-
tido ós povos da Livônia. Por isso receberam do Papa a 

- 
incumbência

de goveinarem o ducado da Prússia e Livônia. O cavaleiro Joaquim,
gove-rnador da Prússia, procurou obter do Arcebispo Alberto de Bran-
ãenburgo, grão-mestre da Ordem, algumq proteção militar contra os

povos Jnvaúres vizinhos vindos da Polônia. Como o infeliz Arcebispo

http://www.obrascatolicas.com



§ 160. Dieta de Augsburgo 245

iá. .hoqvesse flPostatado, aproveitou 9 en_sejo para uma aproxim açáo e
coloquio de Lutero com g governador Joáquim, donde ,rêsultou resol-
ver-se êste a implantar o lutéranismo na- Prüssiá. E logo o executou.

o r 'i 526, il,fnJrujuáT'0,Ís IIi',T,#,Jiâ[sq.ue nova doutrina pregada por Lamberto, fran-ctsc o.

1) X'rederico da SaxÔnia só apostatou perto de morrer (L525), ma§, procediacomo luterano.

§ 159. A liga de Torgau e as dietas de Spira

Os luteranos dor Carlos V impedisse a pro-
pag.aç4g de sua tados em que iá' a haviam' in-
troduzido. Por i Saxônia ê mâis outras pro-
víncias sob o no tendo a sede em Magdeburgo.
Os tempos lhes V e Francisco I estãvam em

1) Elluses, Gesch. der Pacl6cheu Haendel; Landgr. Phil. v. Hessen u. Otto von
Pack.

§ 160. Dieta de Augsburgo.

Solirnão, sultão dos turcos, invadiu a Hungria e ameaç ava
Viena. Urgia, pois, reunirem-se os príncipes cristãos sob as or-
dens de Carlos V para uma defesa comum. Eis o objetivo da
assembléia de Augsburgo ( 1530). Não quiser àfr, entretanto, os
príncipes protestantes entrar em acôrdo antes de resolverem seus
assuntos religiosos.

Clemente VII enviou seu legado Campeggio. E, como o pros-
crito Lutero náo devesse comparecer, encarregou Melanchthon
de apresentar a súmula da doutrina protestante por êle apro-
vada. Essa "Confessio Augus tana", com os erros um tanto en-
cobertos, foi admitida por vários príncipes, apesar de rejeitada
pelos teólogos católicos, que lhe opuser am a "Confutatio Au-
gustan a" . I Melanchthon respondeu com a "Apolo gia confes-
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sionis Augustanae". Nesse interim foram táo gro§seiras e exi-

gentes as atitudes dos protestantes que todos perceberam a

^a fé da "Confessio Augus tana" e a obstin açáo dos hereges.

Em vista dêsse malogro, Carlos V convocou só seis membros

importantes de cada uma das duas religiões, para um debate,

cujo resultado f oi o mesmo que os anteriores: ref uta Çáo do pro-
testantismo, mas pertin ácia dos protestantes. Desta vez, porém,

Carlos V estava disposto a pôr têrmo aos desmandos, pelo

que deu aos protestantes um pÍazo determinado para se ren-

d.r., e proibiu inovações em matéria de religião, ordenando

também a restituição dos bens eclesiásticos roqbados.

1) 'Wiedeman, Johannes Eck, p. 27L; x'icker, die Confutatio der Augsb. Con-
fession.

§ 161. Liga de Schmalkalde.

1) Martinho Bucer, teólogo protestante de Strasburgo: - proc_urou unir os zwin'
áiianó§ aos luteranos. Õfr. - Dõtlingêr, die ReÍormation If, 21,

§ 162" Anabatistas de Münster.

Os anabatistas, expulsos de Wittenberg ^ em 1521, pereceram, em
parte, na revolta dos camponeses em 1525.- Os remanescentes se multi-
iticaíam as ocultas e reapareceram numerosos na Westfália e na Ho-
landa.

Pretendiam a comunhão de bens, davam-se à poligamia, ao ico-
noclasmo e à pilhagem. Fundaram em Münster a "Santa Siáo" ou reino
Oe Deus sôbré a [erra. Em Amsterdam foi proclamado rei o alfaiate

oiado peló f also profeta João Ma-
Bernardo Rothmann em Münster.

ivil de Amsterdam e do BisPo de

' a.' ',fi?fr, ::' 1í.1'r'. t?, áT 
o iil:

o-se mesmo a acompanhar a apos-
tasia do Bispo Francisco Waldeck e a permitir a secularizaçáo de seus

bens.
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§ 163. Dieta de §pira

Morreu Clemente VII e sucedeu-lhe Paulo III. Êste determinou cele-
brar o concílio, táo desejado pelos protestantes. Marcou-o para Mântua
(1537), mas foi transferido para Yicenza, por várias circunstâncias. Os
protestantes, porém, vendo que agora o concílio seria um fato, iá não
o queriam. E enquanto Lutero redigia os 23 artigos de Schmalkalde,
nos quais despej ava sua bilis contra o Papa e a lgreja, dando assim a
entender claramente que eram enganosas as palavras brandas da "Con-
f essio August ana" , o protestantismo se propag ava em diversos Estados,
cujos príncipes eram luteranos ou zwinglianos. Então também os cató-
licos despertaÍam: reuniram-se na "Santa Aliança" e quiseram medir-se
com os protestantes. Outra vez, Carlos V, f orçado pelos turcos, neces-
sitou de paz e de guerreiros, o que alcançou, permitindo na dieta de
Spira um concílio sem o Papa (1544>. E suspenderam-se as disputas.
Como, porém, o imperador queria de fato a união e a paz dos católicos
e protestantes, marcou paru Worms e depois para Ratisbona uma dieta
(1545), euê o Papa transformou no concílio de Trento.

§ 164, Morte de Lutero.

O concílio de Trento começou em l.o de dezembro de 1545, e

Lutero morreu em 1546. Seus últimos anos foram atormentados pelas
divergências das seitas. Morreu quase repentinamente em Eisleben, du-
rante a noite. Estava calmo 1; embora durante os últimos anos ti-
vesse, segundo dizia êle, que combater muito com o demônio. E' falso
ter êle se enforcado na cama. Depois da refeição, na qual ainda se

serviu muito bem, sentiu-se mal e teve o primeiro ataque; depois, como
estivesse melhor, dispensou a companhia que tinha. Pela madrugada
piorou, chamou os seus e pela aurora morreu de apoplexia, . confir-
mando sempre sua doutrina. E' f also, segundo o pastor protestante
que se achava presente, ter morrido blasfemando e com horríveis con-
vulsões. Essa morte, pelo menos aparentemente calma, terá sido fruto
da convicção formada à custa de tanto repetir suas f alsas doutrinas.

Dizem uns que Lutero foi grande. E é verdade, relativamente
à sua fantasia, à eloqüência, aos conhecimentos bíblicos, à ener-

gia e trabalho, pois sua índole teimosa o tazia empre gar tôdas

as fôrças numa emprêsa encetada. Quanto à inteligência, conhe-
cimentos dogmáticos, segurança na sua doutrina, era mui pe-

queno, ilógico e incoerente. Teimoso, fraco e orgulhoso, com

relação à vontade. Comia e bebia demasiado, era desleal, men-
tiroso, ímprobo. Basta lembrar o consentimento dado a sério
na bigamia do landgrave de Hesse. Quando, mais tarde, se viu
descoberto, declarou ser por brinquedo e náo a sério que tinha
dado tal aprovação. Perverso, como alguns o tazem, náo o eta;
sua maldade era mais por orgulho e anormalidade.

1) As testemunhas que o declararam erarn só duas, e protestantes.

§ 164. Morte de Lutero 247

e Ratisbona.
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§ 165. Guera de Schmalkalde.

a a existir
iva e f orte
o aguarda-

protestan-
tenberg um

acôrdo com os zwinglianos. O ódio crescente da Liga contra o impe-
rador e o Papa transbordou na ocasiáo de se iniciar o Concílio de
Trento. Os protestantes invadiram o Tirol, a fim de dispersar os Pa-
dres Conciliares. Mas o imperador reuniu os príncipes católicos e des-
baratou em Mühlberg (1547) as tropas de Joáo Frederico da Saxônia e

de Filipe de Hesse, chefes da Liga, chegando êste a cair prisioneiro do
imperador. Infelizmente, por uma desinteligência entre Carlos V e Paulo
III, que transferira o concílio para Bolonha, contra os desejos do im-
perador, concedeu êste o "lnterim de Augsbu Ígo" 2 e propôs aos
Bispos do império uma reforma eclesiástica sob normas suas. Iludiu-se
o imperador, pois o Interim não satisfez nem aos católicos nem aos
protestantes, e os Padres Tridentinos, que iá, haviam firmado pontos de
doutrina nas primeiras sessões, permaneceram f iéis ao Papa, que protes-
tava contra o cesaropapismo de Carlos V. Em 1552 uma insurreição
geral dos protestantes, auxiliados pelos turcos e os franceses, fêz o
imperador fugir em certas refregas, a fim de não ser assassinado pelo
próprio Maurício da Saxônia, protestante, mas aliado imperial. As s€s-
sões do concílio que voltaram a realizar-se em Trento em 1551, foram
suspensas, segunda vez, no ano seguinte, novamente por causa da
guerra. O imperador, cercado de inimigos e de traições, encarregou seu
irmão Fernando de assinar com os príncipes protestantes o tratado de
Passau (1552), guê deveria vigorar até à celebração de uma paz du-
radoura.

1) \ilinkelman, der S"írnatmtA. Bund. - 2) O 'fnterim de Àugsburgo" era um
'modus vivendi" composto por dois Bispos católicos e o pastor João AgrÍcola.

§ 166. Paz de Augsburgo.

O regime de incerte zas, desagradável a todos os partidos,
Ievou Carlos V a designar seu irmão Fernando para assinar a

paz de Augsburgo ( 1555), em que f iguravam as seguintes

cláusulas: a) Iiberdade de consciência paÍa os príncipes e ci-
dades livres que haviam aderido à "Confessio Augustana", effi

1530. b) Reconhecimento do "Jus reformandi" pelo qual os go-
vernantes, católicos ou náo, em virtude do "cuius regio illius et

religio", podiam impôr sua religião aos habitantes de seus ter-
ritórios. 1 Secula rizaçáo def initiva dos bens eclesiásticos, ef e-

tuada antes do tratado de Passau ( 1552). d) Estabelecimento

do "reservatum ecclesiasticum", isto é, a proibição de, no fu-
turo, serem secularizados bens eclesiásticos, mesmo que apos-

tatassem os prelados seus possuidores.

I
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Foi o último tratado de paz religiosa no tempo de Carlos V,
pois o imperador, no ano seguinte ( 1556), vestiu o hábito re-
ligioso no convento de S. Justo (Valladolid), após haver re-
partido entre seu filho Filipe II e seu irmão Fernando o govêrno
do grande império. Morreu em 1558.

r) Cláusula iníqua, absolutista, que forgou certas regiões a mudarem de r€-ligião de? vêzes em cem anos e empobieceu e expatliou os qüe tinnam coD.vicgões firmes.

§ 167. Zwinglianismo.

Na Suíça- alemã query implantou o foi o suíço Ulrico
V*ilglio. I Havia e§tudado 

- literat es e teotógia em
Basiléia, Bern e Viena. Era pároco e o expulsarãm por
causa de seus costumes dissolutos. catedral de Zuiich
pregou a primeira vez em 1.o de janeiro de 1519. Quando na Suíça o
franciscano Samson- publicou as fatais indulgências (1552), Zwinglio,
gspirou-se nos escritos de Lutero e atacou o jejum e a abstinência.- O
pispo de Constança escreveu uma pastoral para dissuadir o povo de
Zurich de seguir Zwinglio, mas náo conseguiu impedir se espàhassem
seus erros. Zwínglio investiu ainda contra o modo de se distribuir a
sagrada comunhão sob uma única espécie, contra a adoração à hóstia,
as procissões, culto às imagens, missa, etc. Em resumo : a reforma na
Suíça teve as mesmas causas e seguiu a mesma marcha como na Ale-
manha.

Causas: maus clérigos, embora os Bispos fôssem bons; cobiça dos
magistrados pelos bens eclesiásticos. Zurich tornou-se o refúgio dos cri-
minosos.

Marcha: disputas; casamento dos ministros; confisco dos bens ( 15
dias de roubo) ; introdução pública da doutrina.

A dieta de Lucerna nada alcançou; tão-pouco a disputa de Cons-
tança. Em certos cantões entraram também os rebatizadores. 2 Em
outros, muitos monge.s apostataram. Enfim, na guerra de 1531, foram
desbaratados os zwinglianos e pereceu Zwínglio, -com gáudio de Lutero.
Houve então a dieta de Zurich em que se prometeu a oposição à seita,
saindo assim vitorioso o Dr. Eck, graças à resistência áos cantões ca-
tolicos.
1) Archiv für schweizer Reformations Gesch. rlf, 52. Z) Elgli, die Züricher'Wiedertâufer zut Reformationszeit.

§ 168. Protestantismo na Suíça francesa.

Na Suíça francesa foi João Calvino quem implantou o protestan-
tismo. Nasceu na Picardia (França), estudoú teologià e direito 

'em 
Paris,

Orteans e Bourges. Na !uíç, reinava o zwinglia-nismo, quando se se-
Dararam as três cidades Berna, Friburgo e Genebra. Berna era capital
{o zwinglianismo. Genebra estava er õompleta desordem e decadêàcia.
Calvino 

. fugira da França _para buscar refúgio em Basiléia, donde foi
convidado a fu a Genebra. Daí fugiu ainda uma vez pa
a Genebra e reformou o culto, ãando-lhe o cunho' d
Casou-se depois com uma viúva rica. Em coerência,
rior a Lutero e Zwínglio. Pouco a pouco Calvino tosó das coisas religiosas, mas de tudo, estabeleceu o regime da tira-
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1) Audin, IIist. de la vie, des ouvrages et les doctrines de Calvin. 2) Henry,
Leben Galvius.

§ 169. Protestantismo na França.

Na França havia naquele tempo duas dinastias: a dos Valois

e a dos Bóurbons (ou de Orleans). Da dinastia dos Valois os

soberanos foram: Francisco I e seu f ilho Henrique II, os quais

impediram a impl antaçáo do protestantismo na França 1,

onà. o luteranismo começ aÍa pela tradução dos livros de Lutero,

de Melanchthon, de Zwinglio e demais hereges.

Embora os soberanos impedissem a dif usão das heresias,

sempre se introd uziram na França alguns protestantes. Em

l55g celebraram os protestantes ou huguenotes (palavra derivada

talvez de Eidgenossen, isto é, ligado por juramento) o seu p_ri-

meiro concílio nacional enl Pari v. Em outras cidades, como Or-

leans, Ruão, Liã,o, também havia huguenotes. Francisco II, filho

de Henrique II, reinou pouco tempo; em sua minoridade f oram

regentes ó conde Francisco de Guise e Carlos de Lorena, Arce-

biípo de Reims. Daí nasceu o descontentamento dos Bourbons,

que esperavam ser regentes, ao menos. Bandearam-se então

com os huguenotes, óujo chefe era o almirante Coligny. '
Os Guise (Valois) quiseram introd uzir a inquisição espanhola,

para livrar das heresias a nação francesa. Mas um chanceler

âmigo dos huguenotes o impediu. Estavam assim os protestan-

tes 1a em melÉores condições, apoiados por Coligny e os Bour-
boni. Carlos IX, da mesma dinastia (Valois), tinha dez ânos,

quando lhe coube a vez de reinar. Na minoridade governou por

C-te a máe, Catarina de Medicis, intrigante e má. Esta ainda têz

acentuar mais ,as divergências entre os Guise e os Bourbons.

No intuito de obter o apoio para sua condição de reinante, pro-

curou estar em paz com católicos e calvinistas . P ara agradar

a êstes, elevou áo pôsto de general o calvinista Antônio de

BourboÍI. Mas, paÍa se mostrar católica, ordenou a expatria-

ção dos huguenotes obstinados. Os católicos uniram-se para

ópôr-se à dífusão das heresias. Porém Catarina náo quis de-

sàgradar a Coligny, e permitiu o colóquio de Poissy, QUê deu

I
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o costumado resultado, isto é, tolerância of icial do protestan-
tismo. O decreto de 1562 impedia a entrada dos protestantes
nas cidades, mas nos campos gozavam de liberdade. Aprovei-
tando êsse edito de tolerância, cometeram os huguenotes bar-
baridades sem nome, destruição de igrejas, assassínios, roubos,
e o mais. O Bearne foi de todos os territórios o que mais so-
freu. Incorporado à França por Henrique IV, lâ se implantou o

calvinismo, castigando-se severamente os que não apostatassem.
Começou então a série das quatro grandes guerras dos cató-
Iicos contra os huguenotes, e, ainda que os católicos vencessem
na última, nem por isso diminuiram os direitos usurpados pelos
protestantes. 3

1) Mas o favorecia na Alemanha, pera enfraquecer o imperador. 2) O almi-
rante Coligny encontrou a proteção de Antônlo de Bourbon, rei de Navarra, e
do irmão, o prÍncipe Condé. 3) Daniel, I{ist. de France; Bossuet, hist. des
variations, X,

§ 170. Noite de S. BartoloÍneu.

Pelo casamento de Henrique de Navarra (Bourbon) com a Íilha
de Catarina de Medicis, Margarida de Valois, irmã de Carlos IX, pa-
recia haver-se feito as pazes entre Bourbons e Valois. Mas, com os
Bourbons, entrou na côrte o almirante Coligny, cuja preponderante in-
fluência sôbre Carlos IX ia substituindo a dos Guise. Catarina, a rainha-
mãe, temia Coligny, e por isso queria subtrair esta in-
fluência. Coligny, por sua vez, procur ava liber depen-
dência materna, por_ julgar que era Catarina guerra
contra a Espanha. Para se livrar de Coligny, matá-lo
(22 de agôsto de 1572). Fracassou, porém, .o. plano. e os huguenotes fi-
caram raivosos em extremo. Pelo que os soldados da rainha caíram sô-
bre os calvinistas na noite de 23, festa de S. Bartolomeu, mataram
Coligny e outros chefes, e fizeram umas quatro mil vítimas. Essa car-
nificina recai tôda sôbre a política da côrte e não sôbre a lgreja. E'
verdade que Gregório XIII cantou um "Te Deum", quando soube da
vitóri e da inutilidade da conjuração contra a vida do
rei. 1 , depois o Papa soube das circunstâncias ver-
dadei contra a notícia de Carlos IX. Poucos dias de-
pois ta guerra religiosa.

f ) Eergenrõther, Kath. Kirche ll. christ. Staat, pp. 664.

§ l7l. A §anta Liga.

A Carlos 'lX sucedeu seu irmão Henrique III, rei da Polônia.
Nem à França, nem à Polônia êsse rei serviu bem: era fraco e

imoral. No seu govêrno teve lugar mais uma luta religiosa que
terminou por uma paz e anistia, QU€ dava aos huguenotes mais
liberdade do que iâ tinham. Contra êsses abusos, Henrique de
Guise reuniu os católicos na "Santa Liga", para a defesa de
sua religião. Como os da Iiga fôssem apoiados pelo rei da Es-

http://www.obrascatolicas.com



I

252 III época: Idade moderna

panha, logo Henrique III declarou numa dieta que na França

admitia só a religião católica. Pegaram então em armas os hu-

guenotes e conseguiram do govêrno o edito de Poitiers, que

lhes dava liberdade religiosa. Quando quiseram f azer as pazes

entre huguenotes e católicos, rebentou nova guerra que durou

um ano. H avia então uma inquietação geral, Pot se ignorar a

quem cabia o direito de sucessão ao trono da França. Henrique

III não tinha filho. Morreu-lhe o herdeiro presuntivo 1, e quem

lhe devia suceder era o huguenote Henrique de Navarra. Como

Catarina de Medicis e os Iiguistas não o tolerassem, Henri-

que III promulgou um edito que torn ava inábeis para cargos

públicos os huguenotes, mesmo príncipes.

A excomunhão de Henrique de Navarra, por Sisto V, coÍl-

f irmou essa preterição, parecendo que prevaleceria o candidato

da Liga, o Cardeal Carlos de Bourbon, tio de Henrique de Na-
vaÍÍa. Mas por ordem do versátil Henrique III, ora derrotado,

ora vitorioso nas lutas contra Henrique de Navarra, foram as-

sassinados Henrique de Guise e seu irmão o Cardeal Luís, chefes

da Liga.

Carlos de Guise, irmão dos precedentes, tomou a chefia da

Liga e, entrincheirado em Paris, defendia-se com os espanhóis

contra os exércitos, agora unidos, de Henrique III e de seu

cunhado Henrique de Navarra. Um dominicano louco, Tiago
Clemente, julgou ter a missão divina de assassinar Henrique III,
e o reali zott Ficou assim a França acéf ala. Catarina de Medicis

f atecera pouco antes. O Cardeal Carlos de Bourbon estava pri-
sioneiro de Henrique de Navarra, e êste não conseguiria entrar
em Paris, reduto da Liga.

Henrique de Navarra, porém, anos havia que se preocupava

em achar a verdade em assuntos religiosos. Seu conselheiro

Sully mostrou-lhe a necessidade de abraçar o catolicismo, se

pretendia governar a França. Dotado de espírito reto, verificou
em várias consultas com próceres católicos e calvinistas que

podia salvar sua alma no catolicismo. 2 E converteu-se sin-
ceramente, fazendo sua abj uraçáo e sendo absolvido. Assim

conseguiu tornar-se o rei Henrique IV. Clemente VIII, vencendo

a oposição da Espanha, o reconheceu legítimo rei da França.

A Santa Liga perdeu assim sua finalidade e se desfê2.

1) Era o duque Franciseo d'Anjou (1584) Z) A um teólogo_ protestante
perguntara se podia salvar-se na religião católica. E! responderam-lhe que sim.
Intõrrog:ou os Bispos eatólicos se podia salvar-se na seita calvinista. El êstes
declararam que não.
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§ 172. Edito de Nantes.

Com Henrique IV, passou o cetro da França à casa dos Bour-
bons, cujo primeiro reinante náo agradou nem aos huguenotes,
nem aos católicos: aquêles estavam descontentes por Henrique
IV se ter convertido para ser rei 1 e êstes, por êle proteger
os protestantes, publicando o edito de Nantes ( 1598) . Nêle, as
concessões f eitas aos católicos eram poucas, mesmo assim de-
sagradavam aos protestantes, QUe pretendiam um domínio abso-
luto. Impossibilitado de satisf a zq a todos, apesar de suas boas
qualidades, apreciadas pelo povo, morreu Henrique IV apunha-
lado pelo fanático Ravaillac. Após a regência de Maria de Me-
dicis, durante a minoridade de Luís XIII, governou êste, cujo
ministro, o Cardeal Richelieu, retirou alguns direitos e privilé-
gios aos huguenotes, os quais um ano antes haviam destruído
igrejas, matando sacerdotes e Bispos. Ligaram-se então os hu-
guenotes com os protestantes do estrangeiro, e formaram um
partido organi zado, que pegou em armas. Daí seguiu-se uma
série de batalhas e guerras com dif erente êxito, até guê, depois
de sete anos, foi ,tomada aos huguenotes a principal tortaleza,
em La Rochelle, e êles se renderam. ,

Entretanto, começou o clero a trabalhar para ver se recon-
duzia os huguenotes ao catolicismo. Muitos chegaram a se con-
verter, devido em grande parte ao lêlo de S. Francisco de Sales
e S. Vicente de Paulo. 2

A Luís XIII seguiu Luís XIV. Cônscio de que a grand eza e

poder da França dependiam quase só da unidade religiosa, pro-
curou que todos abraçassem o catolicismo. Para o alcançar,
estabeleceu as missões e deu privilégios aos convertidos, proi-
bindo ao mesmo tempo passar-se ao protestantismo. O minis-
tro da guerra com outras disposições sôbre o serviço militar,
duplo aos protestantes, simples aos católicos e ainda mais sim-
ples aos convertidos, também alcançou bons resultados. Final-
mente, o rei levantou o edito de Nantes, que antes f avorecera
aos protestantes. Nessas medidas não teve parte alguma o epis-
copado e clero francês. Muitos se converteram, muitíssimos emi-
graram para a Alemanha, Hol anda, Inglateffa e Suíça, talvez em
número superior a 200.000. Depois da morte de Luís XIV, os
negócios contra os protestantes ficaram parados, porém êstes iá
não eram poderosos. Luís XVI, em 1787, concedeu outra vez
aos protestantes os direitos dos demais súditos.

1) O motivo polÍtico terá estimulado Henrique a converter-se; mas não se
converteu só para ser rei. 2) Picot, Elssai hist.

http://www.obrascatolicas.com



254 III época: Idade moderna

§ 173. PrOteStantismO no§ Países BaixOe. 
,Í, ,),. .,,:

Aos Países Baixos, com sua riqueza, comércio e luxo, lan-

çaram os protestantes seus olhares ambiciosos. Espalharam-se

os professôres protestantes pelo país ia no princípio do 
'reinado

de Carlos V. Os humanistas, com Erasmo de Rotterdam à frente,

inculcavam no povo sua doutrina livre. Por prudência, Carlos V

não atacou logo as heresias, mas depois tratou-as com rigor.

Seu sucessor Filipe II, da Espanha, mandou a irmã Margarida

de Parma, cercada de bons conselheiros, para regularizat o§

negócios da Holanda. Guilherme d'Orange, homem de mâ voÍl-

tade, protestante f anático, tingiu-se católico, PaÍa obter, com

mentira e intrigas, o descontentamento da nobreza e separação

entre os conselheiros e a rainha. Organizaram-se 250 fidalgos e

pediram à rainha que convocasse os L,stados Gerais. Ela pro-

meteu ajudá-los e mandou sua petição a Filipe II. O partido

desses f rdalgos é conhecido pelo nome de partido de "(iueux"
(mendigos). Introduziram-se por êsse tempo muitos pregado-

res calvinistas em Antue rpia e Flandres e aí conseguiram um

levante geral contra a lgreja, praticando barbaridades enormes.

Os desacatos contra as imagens e ate contra a sta. hóstia abri-
ram os olhos aos católicos. Os f idalgos católicos se separaram

de Guilherme d'Orange e êste fugiu para a Alemanha. Pediu

então Pio V a Filipe ll fôsse paciiicar os Países Baixos. O rei

preferiu mandar em seu lugar o duque d'Alba, general enérgico,

que têz cessar a revolta, mas com seus rigores indispôs o povo.

E,xperimentou o rei conceder-lhe um govêrno muito brando, o

que deu pouco resultado. Passaram-se outros dois governos,

sempre intentancio conciliar os ânimos, que Guilherme d'Oran-
gê, voltando da Alemanha, continuava a revolucionar. Enfim,

Guilherme separou do resto do país as províncias do norte. 1

Durante a guerra de separatismo, foi assassinado Guilherme 2,

mas seu filho, Maurício d'Orange, o substituiu. Tornaram-se en-

táo os estados livres do norte ou a Holanda ( 1581 ) . Orange

proibiu o culto católico logo em 1581, contra as promessas

formais que tizera ao povo. Mesmo assim muitos católicos per-

maneceram fiéis à sua fé. 3

1) tr'ormararn a União de Utrecht (1579), eu€, dois ânos após, proibiu o culto
católico e suprimiu "o btspado de lftrecht". 2, A fgreia católica ficou es-
tranha a tal assassÍnio (cfr. Paschini, Lez. di storia eccl. Iff , p. 288.

3) Bentivoglie, Relazioni, p. 163.
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§ 174. AnglicanisÍno. 1

Henrique VIII, da Inglat eÍra, havia atacado Lutero e merecido
o título de defensor da f é. Casado com Catarina de Aragáo,
viúva de seu irmão Artur, viviam ambos felizes. Mas o rei
apaixonou-se por Ana Bolena, cortesã sem carâter. Querendo
casar com esta, alegou que seu casamento era inválido, por ser
Catarina sua cunhada. O argumento não colhia, pois jritio II
os tinha legitimamente dispensado do tal impedimento . Para
tratar dêsse negócio, iam à Inglaterra os legados papais, quando
Catarina preferiu que o Papa mesmo decidiise. gntrêtanto, Hen-
rique comprou a opinião dos doutôres das universidades de
Cambridge, Oxford, Paris e Tolosa t pàrâ, gue proferissem opi-
nião f avorável à dissolução do casamento. Clemente VII ficou
imóvel na sua resolu Ção, contrária à dêsses doutôres, embora
não se apressasse em decidir definitivamente. Quando, mais taÍ-
de, o P apa se pronunciou contra Henrique, logo êste rompeu
com a Igreja, nomeando Bispos e um Vigário Geral paÍa a In-
glaterra. O Bispo Cranmer, de coraçáo protestante, e da família
Boleyn, casou Henrique VIII com' Ana Bolena. O Papa não os
reconheceu casados. Henrique mandou que todos os altos fun-
cionários o reconhecessem senhor absoluto, ate em assuntos
de religião ( 1535). O chanceler Tomás Moore, o Bispo Fisher e
outros morreram supliciados, por se recusarem a tão descabida
pretensão. O Cardeal Reginaldo Poole fugiu, mas a pobre mãe
foi martirizada, prometendo-se ainda boa recompensa a quem
apresentasse ao rei a cabeça do Cardeal. Henrique VIII aboliu
os pequenos conventos, roubando-lhes os haveres. Dai se Ie-
vantou grande descontentamento, o que Henrique atribuiu ainda
à inf luência dos grandes mosteiros. Levado por tal suspeita,
destruiu num ano uns mil conventos no norte do país. Entre-
tanto morreu Catarina de Aragão, a espôsa legítima de Henri-
que. O rei agora poderia ter casado com Ana e ter-se reconci-
liado com a Igreja. Não o quis. Mas também não adotou o lu-
teranismo. Nem deram resultado as conferências que em Lon-
dres os teólogos luteranos tiveram com Cromwell e Cranmer.
Por necessidade, Paulo III excomungou Henrique VIII, mas êste
não mudou de proceder. Em 1539, o rei publicou o estatuto dos
seis artigos, que define os dogmas da Igreja anglic ana e a di-
ferençava da protestante: conservava a confissão, a comunhão
sob uma espécie, votos religiosos, preces pelos defuntos, a dou-
trina da transubstanciação e o celibato eclesiástico e tudo
isso se devia aceitar sob pena de morte. O seu Bispo Cranmer,
que iá se havia casado, mandou irnediatamente para a Alema-
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nha a mulher e filhos. A leitura da Bíblia só se concedia aos

mais notáveis. Catolicos e luteranos f oram perseguidos terri-

velmente. E os católicos mais ainda por Cranmer, 9uê, logo

após a morte de Henrique VIII, se declarou luterano.Z '

A Henrique VIII sucedeu (1547) seu filho Eduardo VI, de

nove anos apenas. A lgreja anglic ana tiúa, pois, como papa

uma crianç a. Eduardo eÍa filho de Joana Seymour, terceira mu-

lher de Henrique VII[. O conde Seymour, tio de Eduardo, e

Cranmer, ambôs protestantes e ministros do reino, mandaram

buscar professôreJ apóstatas, alemães e italianos. O Parlamento

mudou os seis artigos de Henrique VIII em 42 artigos atrapa-

Ihados, guê tinham a mesma fôrça de lei, mas que deixavam to-

dos na átviOa, se ainda eram católicos ou se tinham iá' outra

religião. Entretanto, iâ tôda a lei estava impregnada de here-

sias. A sorte dos católicos foi um pouco aliviada quando o

conde de Northumberland mandou Seymour ao cadaf also. Mas

Eduardo VI morreu com 16 anos de idade, e Northumberland
quis elevar ao trono Joana Grey, sua nora. O povo náo a acei-

t-ou, e quando Northumberland tentou rebelar-se, foi também

levado ao cadafalso. Sucedeu a Eduardo VI Maria Tudor, a

católica f ilha de Henrique VIII e Catarina de Aragão. E foi
Maria quem mandou executar Northumberland, Joana Grey e

seus cúmplices. Maria casou-se com Filipe II da Espanha con-

tra a vontade da Inglaterra e da França. Reatou as relações

com a S. Sé, por meio do Cardeal Reginaldo Pole. Deu muitos

passos paÍa ôoibir a propagação da heresia, proibindo livros e

outros trabalhos começados no govêrno de Eduardo. O Cardeal

Pole se empenhou muito e conseguiu algo, porém não táo rà-
pidamente como a rainha desej avai pelo que esta se queixou a

Paulo III da tardança do Cardeal Pole em realizar a volta da

Inglaterra ao catolicismo. 3

O Papa quis substituir Pole por um dominicano, mas não

chegou a tanto porque breve morreram Pole, Maria Tudor e

Carlos V. Maria tornou-se cruel nos últimos tempos de sua vida,

Além de outros, ffiândou supliciar Cranmer. Contudo, náo

merece o título de sanguinâria, que lhe deram os protestantes,

pois era preciso mão f orte com oS criminosos.

Seguiu-lhe no trono Isabel a, filha de Ana Bolena. Durante

a üd} de Maria Tudor fingiu-se católica, paÍa ser escolhida

como sucess oÍa. Queria, poÍém, que o Papa a reconhecesse

rainha legítima. Roma se esquivou, pois sabia que Isabel era

ilegítima ãe nascimento, e que Maria Stuart tinha mais direito

ao trono. Com tal pretexto Isabel rompeu logo com a S. Sé,

propôs ao Parlamento que os quarenta e dois artigos de Eduar-

http://www.obrascatolicas.com



§ 175. Calvinismo na Escócia

do VI fôssem reduzidos a trinta e nove, mas permanecessem
anglicalos, e introduziu outra vez o protestantismo na Ingla-
terra. Relutaram alguns Bispos, mas foram depostos e substi-
tuídos por Bispos ordenados por Parker. Tais ordenações eram
inválidas: I .o porque não é certo que Parker fôsse Bispo católico
legítimo; 2.o nas ordenações não se empregavam as formas pres-
critas, mas falsificadas por Cranmer; 3.o Parker não teve a in-
tenção de ordenar como a lgreja Romana.

Os fidalgos católicos levantaram-se para depôr Isabel e rê-
integrar Maria Stuart. Pio V era favorável a essa deposição. 6

Na luta morreram uns cinco mil católicos. 6 O Parlamento
decretou penas extraordinárias a quem náo fôsse ao templo prg-
testante, aos sacerdotes que exercessem suas funções, a quem
assistisse à missa e a quem hospedasse algum sacerdote.

Aumentavam as sanções cada vez que os católicos mostra-
vam não respeitar as anteriores. Pio V deu oficialmente como
ilegítima a rainha Isabel e a excomungou. Filipe II, de acôrdo
com o Papa, reuniu uma armada para ir destro naÍ Isabel, mas
uma tempestade a desfêz e aniquilou. Essa emprêsa ainda assa-
nhou mais o ódio de Isabel, de modo que o número de protes-
tantes aumentou de I - 10 para 9- 10.

Morta Isabel, subiu ao trono a dinastia dos Stuarts, com
Jaime I.

schismatis Anglicanl; Dodd, Church.ation of the church of England; Lin-s sur la reforme en Angleterre et en

era, no sentido de não se haver casadgulnárla 5) Mas é falso ter êle man

= 6) Spillmann, Die Engl.
tionskirchen Engllands; Challon
dte in Engl., ihrer Religion

§ 175. Calvinisrmo na Escócia.

Reinava na Escócia Jaime V, quando os reformadores tenta-
ram Pervertê-la. Mas em vão, poÍque o rei eÍa forte e nada per-
mitia aos protestantes. Sucedeu-lhe no trono sua filha Maria
Stuart, êffi cuja minoridade foram regentes seus tutores, e por
êsse tempo iâ penetr aram na Escócia alguns pregadores protes-
tante§, QUê encontÍaram enérgica oposição da parte de certos
Bispos.

Foi executado Wishart, um dos promotores de motins reli-
giosos. Para se vingar€ffi, assassinaram o Cardeal Beaton. Daí
uma série de mútuas reivindicações, em que os protestantes, guia-
dos por João Knox, atacavam simultâneamente a Igreja e o trono.
Apontamentos - 17

251
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Como Francisco II da França desposasse Maria Stuart, f i-

cou a Escócia sob a regência de Maria de Guise, viúva de

Jaime V. Esta, procurando conciliar os ânimos, concedeu aos pro-

iestantes liberdãOe de culto ( 1559) . lVlas o atrevimento levou-os

a querer suprimir de todo o culto católico, o que ocasionou tre-

*enda luta religiosa. Tropas francesas sustentaram a regente, e

os rebeldes, veÀcidos, se refugiaram junto a Isabel da Inglater-

ra. para Maria Stuart, viúva de Francisco II, voltar à Escócia,

teve de assinar de antemão o tratado de Edinburgo ( 1560), em

que viu a nobreza usurpar-lhe quase todos os direitos. Nesse

mesmo ano o Parlamento adotou uma profissão de fé calvinista

e declarou aboliCa a religião católica.

Knox organizou a Igreja escocesa e publicou seu "Livto de

Disciplina". Infelizmente Maria casou-se depois com o perverso

tidalfo Darnley, que tomou parte, mais tarde, no assassínio de

Ricaido, secretário da rainha. Por sua vez Darnley toi morto por

Bothrvell, que desposou depois Maria Stuart, dando ao povo a

falsa idéia de uma cumplicidade da rainha no assassínio de seu

segundo espôso. Forç aÍaín-na a abdicar e a encarceraram. Maria

Stúart fugiu pat'a junto de sLla prima Isabel, QUe a lançou num

calabouço e matou-a, depois de um cativeiro de dezenove anos.

Organizou-se def initivamente na Escócia o culto presbiteriano

calvinista. 1

1) James 'Walsh, History of the catholic Church in Scottlandi__Forb9-s-Lelth,
IrÍarratures ot Sóôttish Cáthotics under Mary Stuart and James Vr; Bellesheim,
Gesch. der Kathol. Kirche in Schottland.

§ 176. Os Stuarts e o catolici§Íno.

Com a morte de Isabel, Jaime VI, da Escócia, filho de Maria

Stu art, passou a reinar sôbre tôda a Grã-Bretanha, com o nome

cle Jaime I. Era mau. No princípio de seu reinado suspendeu as

Ieis contra os católicos, mas logo após têz vigorar de novo tôdas

elas e ate mandou cobrar as dívidas atrasadas, isto é, exigir

sabia da conspi raçáo, por meio da conf issão sacramental. Fo-

ram promulgadas leis mais rigorosas contra os católicos. Além de

perdérem muitos direitos, eram forçados por lei a iurar fideli-
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dade absoluta ao rei, isto é, reconhecê-lo como soberano tem-
poral e espiritual, negando ao Papa a supremacia espiritual e
o poder de destro nar um herege. Paulo V proibiu aos católicos
prestarem tal juramento. Começou então um período triste para a
Igreja da Inglaterra, período de guerra aberta, verdadeira per-
seguição.

Carlos I, filho e sucessor de Jaime I, não era mau, porém
lhe f altava a tirmeza de caráter. Lutou contra o presbiteria-
nismo calvinista. Defendeu os ritualistas anglicanos, contra os pu-
ritanos da Escócia, que rejeitavam a liturgia anglic ana iá de-
cretada. E como formassem êstes maioria no Parlamento, Car-
los I dissolveu três vêzes a Càmara. Mas, finalmente, precisando
o rei convocar um Parlamento, chamou o "P arlamento longo",
cujos membros eraln quase todos simpáticos aos puritanos e se
tornaram contrários ao rei. Nessa guerra com os puritanos da
Escócia, Carlos I caiu nas mãos de Cromwell, chefe puritatro,
que o prendeu e executou. Cromwell era o terrível protestante

QUê, primeiramente, quis soberano o povo, e depois proclamou
uma república, em que êle f oi verdadeiro ditador durante seis
anos. Morreu amargurado por muitas conspirações,. das quais as
primeiras abafou no sangue das vítimas.

Carlos II estava na França, quando o chamaram para ocu-
par o trono da Inglateffa, pois tudo estava em anarquia, e Ri-
cardo, f ilho e sucessor de Cromwell, abdicara por f alta de co-
ragem. No reinado de Carlos II, os católicos foram perseguidos,
porque o miserável caluniador Tito Oates inventou uma conspi-
ração papista e a denunciou ao rei. Recomeçou a perseguição em
grande escala. Carlos II se converteu e morreu católico. 1

Jaime II, irmão e sucessor de Carlos II, mostrou-se cató-
lico sincero; quis reconciliar a InglaterÍa com a lgreja, mas an-
dou com demasiada pressa, contra o conselho do Papa. Aboliu
do juramento ao rei a parte relativa à sua soberania espiritual,
decretou a liberdade de consciência, proibiu a perseguição, per-
mitiu aos religiosos voltarem à Inglat eÍÍa, e reatou as relações
oficiais com a Santa Sé. Ern tais circunstâncias, os protestantes
convidaram Guilherme d'Orange a se apode raÍ do trono. Com
muito gôsto Guilherme aceitou a emprêsa, pois com o nascimen-
to do filho de Jaime II, perdia Guilherme o direito à suces-
são. 2 Sem muita resistência assenhoreou-se do trono, vencen-
do Jaime II, que se retirou para a França. Mais tarde procurou
êste reconquistar o trono, mas nada conseguiu nem para si, nem
paÍa sua descendência católica. Guilherme III reeditou em 1689
o ato de tolerância contrário aos católicos, dois quais se têz per-
seguidor. I Não se alterou a situação religiosa no reinado de

ltr
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Ana, protestante, embora tilha de Jaime II, nem de seus filhos

Jorge t até Jorge tV, de Hannover. a Tão-pouco no de Gui-
Iherme IV. Com a rainha Vitória começa a melhorar a sorte

dos católicos, em conseqüência da atitude de Daniel O'Connell,
em 1828, portanto, ainda no reinado de Jorge IV.

1) Carlos II se converteu em Colônia, 1654, por influência de um filho §eu.

O-stroüo, 1ASg. 4) Hartpole Lecky, Hist. of England in the 18 century.
London, 1875.

§ 177. Martírio da lrlanda.

A Irlanda é gloriosa por sua fidelidade à lgreja católica. 1

O anglicanismo de Henrique VIII não têz sofrer tanto os

irlandeses, mas Eduardo VI iâ começou a implantar o protestan-
tismo na costa oriental da Irlanda, tornando obrigatória a litur-
gia anglic ana aos inglêses que lâ moravam. Com Maria Tudor
desapareceu a propaganda herética na lrlanda. Só Isabel é que

tentou espalhar e seita em tôda a ilha. Para o conseguir, cotl-
f iscou todos os bens dos católicos irlandeses e lhes moveu

cruenta guerra. Os irlandeses permaneceram fiéis a suas crenças.

Jaime I serviu-se de meios idênticos, porém ainda mais rigoro-
samente. Entregou aos protestantes inglêses os bens móveis, ter-
renos e colônias dos irlandeses católicos.

Carlos I teve boa vontade paÍa com a lrlanda, Tudo, po-
rém, ficou em projetos, pois o Parlamento não consentiu que

cumprisse as promessas. As lutas entre puritanos e parlamentos

não o deixaram agir.
Foi então que os irlandeses 2, apoiados por seus Bispos,

efetuaranl levante geral contra os parlamentos. No princípio ven-
ceram, rnas, derrotados, enf im, tanto piores conseqüências tive-
ram de suportar. Cromwell vendeu vinte mil católicos aos Es-
tados Unidos, conf iscando-lhes naturalmente as posses. Crande
número morreu massacrado; outros foram sÔmente exilados; as

cabeças de Bispos foram postas a preço. Sob Carlos II conti-
nuaram as terríveis leis rrexatórias. O católico Jaime II, vendo
a fidelidade da lrlanda, lâ se refugiou quando fugia para a França.
A Irlanda acolheu e amparou seu protetor. Após a vitória de

Cuilherme d'Orange, a Irlanda teve que pagar com sangue

essa caridade para com o rei destronado. Daí por diante a Í€-
Iigião católica continuou sempre a sof rer vexames até 1828,

quando O'Connell a libertou.

1) Beaumont, L'frlande'sociale, politiq_ue et rellgieusg. _Pa$,s, _18.Q3; Brenan,
Éccl. úiJt- of Ireland. Dublin, 1864; fne Analecta of David Rothe, Dublin'
1884. 2) Leo, Universalgesch. IIf , 624.

http://www.obrascatolicas.com



§ I78. Protestantismo na Escandinávia 261

§ 178. Protestantismo na Escandinávia. 
t

I) A Suécia estava ligada à DinamaÍca. Durante 'cinqüenta

anos, a nação foi ludibriada pela ambição dos soberanos e al-
guns fidalgos. O povo não apreci ava a união da Suécia cem a
Dinam aÍca, ao passo que a nobreza e clero a sustentavam. Para
separar do povo o clero, e assim libertar a Suécia, Gustavo Wasa
pretendia adotar o protestantismo. O despótico Cristiano II, rei
da Suécia e Dinam aÍca, foi destronado por Gustavo Wasa gu€,
partindo de Copenhague, adquiriu adeptos e, proclamando a se-
paração da Suécia, tomou o .título de rei. Abusou, porém, da
confiança da nação, juntando-se aos luteranos e perseguindo os
católicos, O povo não mostrava simpatia alguma aos pregadores
protestantes, uffi dos quais era prof essor na Universidade de

Upsala. Houve também uma disputa oficial em Upsala, na qual
foi vencido o pregador protestante.

Essa derrota não desanimou o rei Gustavo, que adotou o
regime das violências: decapitação dos Bispos, etc. Nada con-
seguindo com a tirania, quis então implantar o luteranismo por
meio de uma dieta. A assembléia rejeitou a reforma religiosa.
Foi então que Gustavo falou em abdicar, calculando iá o efeito
gue tal ameaça produ ziria em sua gente. De fato, por essa

razão aceitaram a reforma os suecos. - Erico XIV, filho e su-
cessor de Gustavo Wasa, procurou substituir o luteranismo pelo
calvinismo, mas a tentativa custou-lhe o trono, pois não tinha as

credenciais do pai. Trancaram Erico num cárcere, onde morreu
louco. Seguiu-se no govêrno João III, seu irmão, cuja espôsa,
a piedosa Catarina da Polônia, o levou a reintro duzir a liturgia
católica e os sacerdotes, visto que o sentimento católico ainda
persistia no coração do povo. O Cardeal Hosius conseguiu do
Papa Gregório XIII alguns jesuítas e um Padre secular para a
Suécia. João III lhes ofereceu colocações no magistério público.
O S. Padre enviou também seu protegido, o jesuíta Possevino,
para reorganizar a Igreja na Suécia. João III se achava a ca-
minho da conversão, mas, chegado o momento de a realizar,
exigiu que Possevino (ou o Papa de quem era legado) fizesse
concessões descabidas, v. gÍ., a missa rezada em vernáculo, a co-
munhão sob as duas espécies, a abolição de algumas cerimônias,
etc. Naturalmente obstou-lhe à conversão a resposta negativa,
como também a morte de Catarina e o subseqüente casamento
com uma protestante. E assim a Suécia voltou ao protestantis-
Í11o, conservando apenas a liturgia católica. 1 Sucedeu-lhe Si-
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gisnrundo III, iâ rei da Polônia. Era filho de João III, mas, câ-

totico f ervoroso, quis recond uzir o país ao catolicismo. O re-

gente, seu tio Carlos, aproveitou a viagem de Sigismundo à Po-

lônia, para se ligar aos protestantes e impedir a volta de Sigis-

mundo ao govêrno. E assim o tê2. Quando Sigismundo teve

ciência, reuniu tropas contra o herege Carlos, mas, vencido,

Sigismundo teve que deixar a Suécia, enquanto seu tio subia

ao trono, com o nome de Carlos IX, encargo que lhe foi co-

metido pela assembléia dos protestantes, outra vez numerosos.

II) Na Dinam aÍca o mesmo Cristiano II, da Suécia, quis

impôr o luteranismo, mandando-lhe pregadores e professôres, ra-
záo por que f oi depost o. 2 P ara Frederico I ser eleito, f oi-lhe

preciso jurar que defenderia o catolicismo. Não obstante, em vá-

rios decretos vexou os católicos e prescreveu usos protestantes.

Houve apostasias nessa época. Cristiano III, seu filho e sucessor,

f oi tirano. Implantou o luteranismo e em várias dietas proscre-

veu o catolicismo. Principalmente os Bispos e religiosos (jesuí-

tas) pagaram com o sangue a tirmeza na fé e o zêlo apostó-

lico.3
III) A Noruegâ, unida à DinamaÍca, participou das mesmas

lutas e derrotas, submetendo-se ao luteranismo, só pela violência.

IV) A Islândia resistiu por muito tempo, mas por fim teve

que ceder também, após a execução do piedoso João Aresen II,
Bispo de Holum (t 1550).

f ) Theiner, l. ' c. I. 415. 2) Karup, Ilist. de L'Eglise Cath. _ en Pqpem.
3) Wocker, aus Norddeutsehen Miss. des t7, u. 18. Jahrh' Col. 1884'

. .§ 179. Nas províncias bálticas.

Os Estados Bálticos estavam sob os cavaleiros teutônicos.

I ) Dêles a Livônia e a Curlândia herdaram as heresias

que os mesmos haviam implantado na Prússia. Na Livônia o

propugnador foi o grão-mestre da Ordem, Walter- von Pletten-
berg, o qual não achou oposição alguma da parte do Arcebispo

de Riga, Guilherme de Brandenburgo, irmão do apóstata Alberto

de Brandenburgo. Na Curlândia foi Gotthard de Kettler QU€,

com o título de duque da Curlândia, adotou a "confessio augus-

tana", auxiliado pelo BisPo local.

2) Na Polônia, Sigismundo I com dois Bispos aplicaram as

leis contra os protestantes. Mas a heresia continuou a medrar. 1

Sob Sigismundo II, teve a história da Polônia uma página glo-

I
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§ l1g. Nas províncias bálticas 263

riosa, pois nesse período se unirant a ela os lituanos e outros
povos. Mas de outro lado iá, se espalh ava por tôda parte o

protestantismo. Numa dieta, os fidalgos fizeram as mesmas exi-
gências que João III, na Suécia, e mandaram-nas ao Papa
Paulo IV. Êste, porém, enviou ao rei da Polônia dois Bispos,
como legados seus, para que o convencessem da impossibili-
dade de transigir. O rei aceitou os legados e se deixou persuadir,
pelo que permitiu que entrassem mais sacerdotes no país. O

Cardeal Hosius, aproveitando a ocasião, introduziu os jesuítas.
Entretanto, havia ainda liberdade de culto. Apureceram, depois
dos luteranos, os calvinistas. Sigismundo III, também rei da

Suécia, católico f ervoroso, pref eriu meios pacíf icos e suasórios
para reconduzir a Polônia ao catolicismo, Para êsse fim serviu-
se dos núncios apostólicos e dos jesuítas, mantendo, entretanto,
a liberdade religiosa para todos, o que têz diminuir a influência
e o número dos protestantes. Começou, porém , a reinar a casa

de Saxônia. Os hereges ainda existentes opuser am dificuldades
que provoc aÍam o massacre de Thorn. O caso foi êste: numa
procissão, um protestante faltou ao devido respeito, pelo que um
ginasiano lhe deu uma cacetada. Foi êste prêso, apesar dos pro-
testos dos colegas católicos. Em repres âlia prenderam no colé-
gio um pequeno protestante. Os "reformados" exigiam a liber-
dade do pequeno protestante, e logo a entrega do reitor, que

nem sabia do ocorrido. Não satisf eitos, os perversos quebraram
objetos sagrados no colégio e nas igrejas, praticando muitos hor-
rores. Para tais casos a lei prescrevia a pena de morte, a que
tiveram de submeter-se os delinqüentes, ainda que os jesuítas pe-
dissem indulto paÍa os condenados. Nos subseqüentes reinados
tornaram-se táo exagerados os direitos dos fidalgos, que o úl-
timo rei iá quase nada mandava. Assim fácil se tornou a Cata-
rina II, da Rússia, apressar a dêcadência da Polônia. Sob o

govêrno prussiano e russo, os católicos polacos tiveram muito
que padecer.

3) A Silésia iâ estava prepar ada para receber o protestan-
tismo. O clero não se moveu perante as inovações luteranas. Fre-
derico II mandou um pregador protestante percorrer o país, or-
denando que todos só ouvissem a pregação do Evangelho puro,
que recebessem a sagrada comunhão sob duas espécies, etc. Sob
os demais soberanos a situação não rnelhorou , ota por causa dos
turcos, ora por rivalidades internas. Contudo, na Silésia a "re-
forma" não teve caráter perseguidor e atroz como em outros
países. 1

f ) Baeh, Urkundl. I(. G. der Grafsehaft Glatz; Soffner, Gesch. der Reforma-
tion in Schlesien; E ibiger, d.as in Schlesien gewaltig eingerissene Luthert.
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§ 180. Na Húngria e Transilvânia.

Na Hungria e na Transilvânia foi introdu zido o luteranismo pqÍ
mercadores e" pelos estudantes húngaros, que f reqüentavam a universi-
dade de Wittenberg. r

A oposição doí Bispos e do rei Luís II às idéias luteranas levou uma
dieta a 

- 
renóvar as leis contra as heresias. Porém nas lutas contra os

poldo I, no intuito de obterem a .paz, cederam muito aos protestantes, que
nem por isso f icaram menos descontentes, como Sempre.

f ) P. Ember, Debreceni, Hist. eccl. reform. in Hung. et Transilv. Locupletata
a tr', A. Lampe. 2', A. Socher, Hist. prov. Austr. Soc. Jesu (1740) ; Rimeley,
Hist. coll. Pazmanlani.

§ 181. Protestantistno na Europa meridional.

de S. Pio V.

1) Pio Paschlni, Lezloni di storia eccl. yol. III, pág.__?19 (_1931) . 
= .2) Cantü,

Gll Eretlct d'Itália, 3 yol. S) Menendez Pelayo, Hlst. de los heterod. (gB-

Daüoles.-
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§ 182. Entre católicos e protestantes alemães zils

§ 182. Enfre católicos e protestantes alemães.

A paz de Augsburgo (1555) e depois a de Worms (1557)
não satisfi zeÍam nem aos católicos nem aos protestantes. Aos
católicos, porém, o tratado deu alento, pois tiveram ensejo de ver
quão desunidos estavam os protestantes. Desde então cobraram
ânimo os católicos e se uniram muito mais. Os príncipes iamais
conseguiram ligação de católicos com protestantes, nem a de-
sunião dos católicos entre si. Os protestantes continuavam a
provocar apostasias, a esvaziar mosteiros e secularizar bispa-
dos. 1 Contudo, o povo mesmo, principalmente o de boa von-
tade e de sentimentos religiosos, não queria ficar com a religião
"reformada", que nada oferecia ao coração e era em si mesma
tâo fria. Só à fôrça de brutalidades é que os pastôres protestan-
tes continham a massa. 2

No firi do século XVI foram secularizados três arcebispa-
dos e mais de setenta e cinco bispados na Alemanha do norte;
daí o domínio protestante naquelas regiões. 3 Os irenitas,
partidários de uma paz utôpica, faziam concessões tanto aos ca-
tólicos como aos protestantes, pr,ovocando o descontentamento
de ambos os credos. Até então o luteranismo é que domin ava na
Alemanha. Depois da morte de Lutero, introduziu-se o calvinis-
mo. Assim, uma vez que tinham deixado o catolicismo pelo lu-
teranisffio, não sentiam depois escrúpulos em passar dêste a outra
seita qualquer. Sirva de exemplo o Palatinado guê, em virtude do
"cuius est regio, illius et religio", se tornava luterano ou calvi-
nista, conforme o soberano: Frederico III, o bêbedo, implantou o
calvinismo porque viu os maus resultados do luteranismo; Lu-
dovico, seu filho, voltou ao luteranismo; João Casimiro, tutor
do herdeiro do trono, recond uziu o país ao calvinismo, paÍa de-
pois o devolver ao luteranismo. Que religião podia ter o povo,
obrigado a mudá-la a capricho de cada monar ca? a

Com o concílio de Trento animaram-se os católicos, vendo
a disciplina eclesiástica, o dogma, a moral, tudo bem esclarecido
e justificado. O "jus reformandi" favoreceu ao duque da Ba-
viera e seus parentes, baluartes da fé católica, possibilidade de
afastar de suas cidades os hereges. As diferençàs e rivalidades
entre católicos e protestantes se acentuaram cada vez mais, após
tantas controvérsias.

Os Padres Pedr'o Canísio e Pedro Faber, da Companhia de
Jesus, não queriam entrar em disputas com os protestantes, pois
tal meio nunca produ zia os efeitos desejados. Preferiam educar a
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mocidade na fé católica e assim alcançarenl bons resultados. Revol-

tados, não quiseram os hereges aceitar a ref orma do calend átio só

porque vinha do Papa. Era de esperar um conflito entre católicos e

protestantes, êffi vista de tantas divergências. Foi retardado o

ônoqr. por causa do Arcebispo de Colônia, um tal GebhaÍd 5,

que se mostrou correto até ser elevado a Arcebispo, e tirou a
máscara logo depois. Começou à favorecer os protestantes. Êstes

desejavam que Gebhard se casasse, conservando, tro entanto, o

arcebispado. A seu favor estava João Casimiro, de modo que o
apóstata Gebhard iá podia cantar vitória, porque estava a ven-

cer seu rival Ernesto da Baviera. Mas aquêle foi chamado a ser-

vir de tutor ao herdeiro do trono no Palatinado. O Papa ex-

comungou Gebhard, e nomeou o próprio Ernesto para a Sé de

Colônia.

Em Strasburgo, para Bispo diocesano, era candidato dos

protestantes o filho de um Bispo 6. o que os católicos não

podiam aceitar. Daí se originaÍam doestos gue só terminaÍam a

peso de dinheiro. Aix-la-Chapelle, como cidade livre, tolerava

ambas as religiões.

I ) Eichhorn. Deutsehe Staats-u. Rechtsgeseh. rV: .Tansen. Gesehiehte tles
Deutschen Volkes. t. §.o 2\ I{luekhohn, 'V[ie ist I'ried. III Ca,lvinist. gevor-
den ? ; Menzel, Neuere Geseh. der Deutsehen. fV: Remling, Das Reforma-
tionswerk in der P1al1 3) Eiehhorn, Deutsehe Staats-und Reehts.qeseh.

ilf, 146. 4) O duque Júlio tle Brunswiek não deixava aos srldltos orrtra
eseolha senão entre o luteranismo e o exílio. Cf. Iiluekhohn, l. e. 5) Gebhard
Truehsess desposotr fnês de Mansfeld e quis seeularizar o cabido' Cf' Ennen'

ttie Ref. im Erzb. Koeln. ; Lossen, der Kôln. Krieg. 6) Era 9 ryar-Ouê1 João

Jorge de Brandenburgo, ao qual os católieos opuseram o Cardeal de Lorena
(Guise).

§ 183. Gtterra dos trinta ano§"

Essa era a situaçã,o cla Alemanha, quando Frederico IV, do Patatinado,
convidou Henriorre IV da França a formar com a Inqtaterra e ttrolanda a
,,União Evanqélica", destinada a combater o catolicismo. Os catóticos
fizeram outro tanto: formaram em sua defesa a "l,iqa Católica", chefiada
pelo duque Maximiliano da Baviera. O assassínio do convertido Henrique
ry (1610), quanclo pretendia abater a casa d'Áustria. retardou por oito
anos o ataque dos protestantes ao partido católico.

Morreu também Frederico IV, um mês depois do assassínio de Hen-

rique. Verificou-se, porém, o encontro na Cuerra dos Trinta Anos ( 1618-

f OiS j , tuta política,' religiosa, que teve por causa a viotação do contrato
Aá íúgsburgo ( 1555) e" o assustador incremento do calvinismo na Ale-

manha. 1 Serviu de ocasião a defenest
que os revoltosos da Boêmia atitat
riretros do solo, dois governadores i
periclitando o catolicismo na Eur
e o mesmo Íêz a EsPanha com
grande vitória desta na Montanha B
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§ 184. Difusão do protestantismo

gou a Boêmia ao imperador, enquanto o rei Frederico V do
fugiu e foi banido do império. Assim foi possível reint roduzir
na- Boêmia e na Silésia, bem como reprimir a prepotência dos
tes austríacos, obrigando-os a restituir os bens roubados aos
eclesiásticos. Aqui termina o período bélico chamado "palatiÍIo".
o dinamarquês. rr

. El .que os príncipes alemáes náo se submeteram aos justos decretos
imperiais e chamaram em seu auxílio Cristiano IV, da Dinamarca. As
vitórias do general boêmio 2 e de Tilly
levaram Cristiano IV à paz d erecida pelo i
"edito de restituição" ( 1629) calvinismo a
por estar em desacôrdo com de 1555. Wal
edito de restituiÇão, mas foi sacrificado à invejosa ambição de Fer-
nando II, e à política de Richelieu, que instigou Gustavo Adolfo 4, da
Suécia, contra a Alemanha. Desembarcándo na Pomerânia, Custavo Adol-
fo venceu os católicos em vários encontros. O velho Tilly foi morto, e
Fernando II se viu obrigado a readmitir o general Wallenstein. Gustavo
Adolfo caiu morto em Lützen, mas Wallenstein foi assassinado. A paz de
Praga, com que terminou a terceira parte da terrível guerra, mitigou o
edito de restituiÇão, e deu ensejo à intervenção do Cardeal Richélieu.

Começou então o último período, o francês, com êxito militar para os
protestantes apoiados por Richelieu contra Fernando, II e a Espanha. A
morte de Fernando II (1637) e de Richelieu (1642) não mudou o curso
da guerra. Condé noutros
pontos, impuseram paz d€
westfália s (1649) oficial_
mente, a Holanda e o poder
imperial, enquanto écia. 6

1) O mal se agravou pela perseguigão aos católicos de Donauwiirth (1606) epela grande questão de sucessão nos bispados de Julich e Cleve (1609)o -Z) Arétin, 'Wallenstein, Beitrâge zur nã,heren Kenntnisz seines Charaeter§,;
IIurter, zrrt Gesch. Wallensteins; Dudik, 'W'allensteins l(orrespondenz.
B) Villermont, Tilly et la guerre de Trente ans. 4) Cronholm, G. Adolphe
en Âllemagne (obra sueca)o - 5) Em vão fnocêncio X protestou contra a vio-
lagão dos direitos da Igreja; Bull. Rom. XV, 603. 6) Meiern, Acta pacls
Westph.; Adam Adami, Relatio hist. de Pacif. Osnabrugo-Monast.

§ 184. Dilusão do protestantismo.

Ràpidamente se espalhou o protestantismo, não pelas ver-
dades contidas no seu corpo de doutrina muitas vêzes contradi-
tôria, nem pela elevação de sua moral, mas pelo adjunto de cir-
cunstâncias favoráveis:

a) os conhecidos abusos entre os leigos e, muito mais, en-
tre o clero;

b) a má disposição dos fiéis contra Roma, por terem de
contribuir com muitas esmolas, f reqüentes e f orçadas;

c) os escritos dos humanistas;
d) a facilidade e garantia da salvação eterna, sem necessi-

dade de boas obras e apenas com justificação exterior;
e) a abolição de preceitos e conselhos evangélicos, repu-

tados superiores ou contrários à natuÍeza, como votos religiosos,
abstinência e jejum, confissão, celibato eclesiástico, etc.;

267

Palatinado
religiosos

protestan-
institutos
Seguiu-se
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f) o livre exame ou interpretação arbitrária da Bíblia, cuias

edições, falsificadas embora, deviam ser consideradas como única

fonte de verdade;

g) last not least, a ganância e ambição de príncipes, reis e
até de imperadores, desejosos de lançar mão aos bens ecle-

siásticos, apossar-se de suas riquezas, distribuir as dignidades a

seu talante.

§ 185. Caracter$ das selüas.

Pouco ou nada organizadas se achavam as várias seitas

protestantes. De uniformidade nem se pode falar. I Talvez um

só traço fisionômico seja comum a tôdas as pseudo-reforÍnas:

ódio à lgreia Romana, a seu chefe §upremo, ao "papismo".
Apresentam-se, contudo, uns sinais de parentesco entre as seitas

reformadas.

t ) A Bíblia, única fonte de verdade. Para gu€, pois, o ell-
sino infalível dos Papas, a autoridade dos concílios, os acrésci-

mos da Tradiç áo? Para se tornar aceitável tal doutritrâ, não têm

os protestantes fundamento na própria Bíblia. Onde nas Sa-

gradas Escrituras está indicado ser ela a única fonte de vêÍ-

dade? O contrário nos escrevem S. João 
2 e S. Paulo. s

2) A supressão da hierarquia eclesiástica. Passaram os di-
reitos episcopais paÍa os soberanos; os territoriais, aos prínci-
pes; os conventuais ou colegiais ao povo ou à coletividade admi-

nistrativa. Estariam assim seguindo as Escrituras? a

3) Igrelas nacionais. Conforme a religião do soberaro, e a
seu capricho, devia o Povo adotar a Ínesma.

4), Intolerância. Acusando os católicos de serem intolerâr-
tes, guê, aliás, o faziam com fundamento na verdade e no di-
reito - mais o eram Lutero, Calvino, Henrique VIII, Isabel e

os demais "reformadores".
5) Justificação garantida, com dispensa das boas obras, dos

sacramentos, oração, penitências, do purgatório, etc. Fé fiducial.
Só um pecado leva as almas ao inferno: terem confiança âpou-

câda na aplicação pessoal dos méritos de Cristo. Na Escritura

se encontra iustamente o contrário. Ú

1) Bosguet, rrigt. dee varlatlons; lrôhler,-s1:fJ.t* ;í3 lf**:f 3:o"ô, 
,ã3-
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§ l8ô. Conseqüências do protestantismo 2W

,,Ail:L;ff::ff.LIfliffl; -Per.suadindo as massas populares de estarem nas trevas, poÍ culpa
dos Padres, Lutero fêz cair em grande descredito tôda a ciência.
Daí não se importarem mais de estudar, e mesmo aborrecerem
e odiarem os estudos. Além disso, foram demolidas muitas igre-
jas, e muitas outras caíram nas mãos dos protestantes. Ora, as
escolas eram em geral ao lado dos templos e mosteiros, de
cuja sorte participaram. Também desde logo se notou a carên-
cia de professôres, pois os sacerdotes que apostatavam seguiam
a cômoda opinião de Lutero, e deixavam de ensinar. Substi-
tuíam-nos os sacristães, gente quase sempre atrasada. Nas uni-
versidades, o mesmo fenômeno, acrescido ainda de outfa difi-
culdade: os estudantes moravam em geral em pensionatos cató-
licos bern dirigidos e organizados. Lutero infundiu a desord€ffi,
dissolução e maus costumes no coração dos moços, dando em
resultado $ não quererem habitar em pensionatos. A autori-
dade paterna, enfraquecida' pela doutrina luterana, não dispunha
de fôrça para corrigir os filhos. Além do mais, com o desprêzo
de Lutero e Melanchthon pela filosofia, iáL ninguém considerava
honroso o título de doutor. 1

2) Decadência moral. - Rebaixou-se até ao último ponto a
moral reformada. A intemperança tomou proporções inauditas,
de modo que até os príncipes' e Bispos eram bêbados habituais.
Por concomitância, comiam tanto mais. A libertinagem e de-
vassidão abreviava as vidas, aumentando enormemente os obi-
tuários. Diminuiu a caridade, se é que não se extinguiu de todo,
pois os mendigos andavam em magotes e atacavam os tran-
seuntes para roubar. Cresceram todos os vícios, sobretudo o da
carne. Tudo os protestantes explicam "idem per idem". Para
não dar a culpa à pseudo-reforma, dizem: "Tudo isto se
deu, porque os homens eram mais viciados." Mas por que o
eram então mais do que antes da reforma?

3) Absolutismo no poder, A tirania exercida sôbre as
consciências pelos soberanos protestantes, Qu€ distribuíam arbi-
'tràriamente decisões dogmáticas, arruin ava completamente a li-
berdade política, e muitas vêzes se imiscuía em assuntos pes-
soais, e nas mais pequeninas minúcias. Era o absolutismo Íe-
nascido. Naturalmente os extremos se tocamr €, em conseqüên-
cia, a par do mais nojento servilismo, surgiu a opinião que ôu-
tofizava a rebelião contra a legítima autoridade e até, o regicí-
dio. 2 Como é diversa a harmo riosa doutrina católica !

1) PôlllneêF, Di-e- Reformatlon; Balmes, _Lê Protestanügme (obra espanhola).b- 2» Bossuet, Hlstolre des varlations, 
- X, 16.
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B. f)esenvolvimento interior da lgreia.
I. CONSTITUIçÃO DA IGREJA.

§ 1,87. Retorma católica.

A reforma era mui necess âria e os Pontífices a queriam. Se

Leão X e Clemente VII nada alcançaram com suas tentativas de

reforma, foi por pertencerem à família dos Médicis, isto é, à
série de Pontítices da Renascença, de senhores mais seculare§

que eclesiásticos. Adriano VI, holandês, só encontrou dificulda-
des em Roma, cujo ambiente lhe eÍa desconhecido. Mas Paulo

III começou a retorma aos poucos e com segurança. Paulo III,
ou Cardeal Farnese, também havia sido mundano. Todavia,

quando Bispo de Pádua, começou a retorma Por sua prÓpria

pessoa, de modo gue, morrendo Adriano VI, iâ toi muito votado

uo conclave. h,leito apos a morte de Clemente VII, tomou o

nome de Paulo III, aos 67 anos de idade. Viveu ainda 14 ano§

e serviu de transição entre os Papas da Renascença e os da

Relorma, pois se conservava amigo dos humanistas, e não

obstante começou logo a Reforma'

Assustaram-se os Cardeais relaxados, ao perceberem que

Paulo Ill ia mesmo iniciá-la sêriamente. P ara isso reuniu uma

comissão prepa ratória, composta de llove membros muito idô-
neos. Seis meses depois da eleição, Paulo lll criou Cardeal o fi-
cialgo veneziano Gaspar Contarini, leigo e relutante, porém mui

versado em teoiogia. De gênio conciliador e palavra convincen-

te, usava de grande tranqu eza mesmo com o Papa. Nêle desco-

brira Paulo tll um colaborador hábil e estimado. A Igreja devia

já ao talento diplomático de Contarini, e à sua impressionante

austeridade, a reabilitaçáo de Clemente VII perante o impera-

dor Carlos V, que não lhe perdoava a demora em reunir um

concílio.

Membros dessa comissão prepar atória eram também o Bispo

João Mateus Gilberti, que iâ reform ara sua diocese de Verona, e

o beneditino Gregório Cortese, ref ormador de sua abadia em

Veneza. Giácomo Sadoleto, Bispo de Carpentras, e o enérgico

teatino João Pedro Caraf a, mais tarde Paulo IV, bem como o
ilustrado Cardeal Reginaldo Polo (então ainda leigo) 1 aiu-

daram os primeiros a compilar o célebre "Concilium de emen-

danda Eccles ia" , no qual estabeleceram as reformas de mais ur-
gência e importância: Breviário, cura d'almas, digna promoção

; Ordens sacras, vigilância sôbre escolas e livros, reforma dos
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§ 188. Concílio de Trento 27t

religiosos, especiais provimentos sôbre o culto divino e a tu-
tela da moralidade em Roma. Participaram da compilaçáo ain-
da Frederico Fregoso, Bispo de Urbino, Jerônimo Aleandro, Bispo
de Bríndisi, e o dominicano Tomás Badia, mestre do Sacro Pa-
lácio. 2 -

1) Paschini, Lezioni di storia eccl. tomo flf , cap. VI. 2) Pastor, Storia dei
Papi, vol. V, pá,5. 110.

§ 188. Concílio de Trento.

Lugar: Após tais preliminares, quis Paulo III efetuar a re-
forma geral da Igreja, por meio dum concílio ecumênico. Não
podem causar admiração as dif iculdades que então surgir ãfr,
as oposições e resistências que Paulo III, encorajado por seus
novos Cardeais, teve de vencer com tirmeza e constância. Os
protestantes, Qu€ anteriormente reclamavam uma assembléia ge-
ral religiosa, onde pudessem discutir of icialmente os assuntos
litigiosos, pretendiam que o concílio se reunisse na Alemanha, o

que não convinha para que não degenerasse em sínodo nacional.
Mas era oportuno realizar-se numa cidade imperial, para gozar
rla proteção de Carlos V. Felizmente a visita do imperador a
Roma ( 1536) foi bem acolhida e aproveitada para se escolher
Mântua. A guerra, porém, entre Carlos V e Francisco I da Fran-
ça impedia dar-se início às reuniões. E, mesmo como o duque
de Mântua exigisse dois mil homens a expensas do P apa, só
para eventualmente defender os Padres Conciliares, o que pare-
cia desnecessário, resolveu o S. Padre convo caÍ o concílio de
Vicenza, em 1538, obtido o assentimento de Y eneza. Os legados
pontifícios nã,o puderâffi, todavia, encetar os trabalhos por ser
diminuto o comparecimento dos prelados. AIém disso, Vicenza
receava um assalto dos turcos. O Cardeal Morone conseguiu en-
táo de Carlos V a cidade de Trento 1, na principal via de
comunicação entre a Itália e a Alemanha. Os legados pontifícios
lá, chegaram em 1543. Como, entretanto, a paz de Francisco I
com o irnperador se Íêz apenas em 1544, só'em 1545 se abriu o
concílio, cuja sessão inaugural se realizou aos I 3 de dezem-
bro. 2

Primeira f;ase. Paulo III nomeou presidentes do concílio de
Trento os Cardeais Reginaldo Polo, João Maria del Monte e
Marcelo Cervini (o futuro Marcelo JI). , Resolvidos os as-
suntos de precedência e ordem das discussões, foi estabelecido
o voto pessoal a, concedido também aos Abades e superiores
gerais dos religiosos 5, e assegu rada a liberdade no uso da
pal avÍa, nas propostas e votações. Os protestantes reunidos em
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Worms nesse mesmo ano ( 1545) decidiram não se apresentar

ao concílio, porquanto êste deixava de ser livre, desde que apa-
drinhado pelo Papa. Êsse desprêzo impossibilitou-lhes desde logo
uma conciliação com a lgreja.

Esperando ainda a aproximação dos hereges, os Padres con-
ciliares prosseguiam lentamente nos trabalhos. Nas primeiras ses-

sões apenas se estudou e estabeleceu que o concílio Promulga-
ria sôbre cada assunto cânones dogmáticos e disciplinares. 6

Os teólogos e juristas estudariam a matéria sob ambos os âs-
pectos, apresentariam as conclusões aos prelados doutôres, para
áepois os resultados subirem às Congregações gerais, gu€ lhes

dariam a forma de decretos para a definição solene.

A IV sessão foi das mais importantes e talvez a principal.
Nela se declarou a autenticidade da Vulgata Latina e se reco-

nheceu como fonte de verdade a Tradição. Determinou-se tam-
bém a maneira de se imprimir e interpretar a Bíblia.

Da V sessão formou assunto o pecado original: sua exis-
tência, a perda da graça santificante, sua comunicação e conse-
qüências para tbdos os homens 7, e a libertação dêle pelo

batismo, apesar de permanecer a concupiscência.

Revestiu-se de grande importância a VI sessão, pelo mo-
mentoso escopo: estatuir com precisão a doutrina da iustifica-
ção. A sessão foi retardada por meses, €ffi vista da guerra de

Schmalkalda. Examinou-se cuidadosamente a essência, as cau-
sas, os efeitos da justif icação e os erros opostos, e se f irmou
com exatidão a doutrina católica.

Na VII sessão tratou-se dos sacramentos em geral, . e mais

em particular do batismo e confirmação, pontos atacados pelos

pseudo-reformadores.
A VIII sessão estava marcada paÍa 2l de abril de 1547. Mas

não pôde realizar-se em Trento. A peste, que lavrava ,nos arre-
dores, vitimou alguns teólogos, apavorando assim o pessoal do

concílio. Parecia razoâvel usar-se da faculdade concedida ante-

riorrnente por Paulo III, isto é, relativamente à mudança de lo-
cal em caso de necessidade. Transportaram-se então para Bolo-
nha os mernbros do concílio, deixando magoado o impera;
dor. I Também Paulo III não se achava satisfeito por ver a

situação metindrosa em que se achava perante o soberano. Em

Bolonha, as duas sessões realizadas (lX e X) não tiveram pro-
mulgações solenes. Assim, pois, resolveu Paulo III suspender o

conúlio por algum tempo (setemhro de 1549).

§egunda fase: Em novembro de 1549 morreu Paulo III
e, após longo e difícil conclave, foi eleito João Maria del Monte,
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que tomou o nome de Júlio III. Travando relações amistosas
com o rei da França e Carlos V, conseguiu reabrir logo as ses-
sões do Concílio em Trento , a 1 .o de maio de 1551, e reatar o
f io dos trabalhos no mesmo ponto em que haviam parado.

A sessão XI estabeleceu a ordem das matérias a estudar
e fixou pata setembro a XII. Esta foi prorrogada por se querer
esperar os prelados alemães, que iâ vinham aparecendo pes-
soalmente e dispensando procuradores.

Assim, nã XIII reuni4o, se fêz a esperada promulgação dos
decretos disciplinares' estúdados em Bolônha e Trentol . a so-
lene def inição dos dogmas da presença real de Jesus na Eu-
caristia, da transubstanciação, do culto eucarístico, tempo e
rnodo da comunhão, sem tratar da controvérsia "sub utraque
specie" ', à qual desej avam estar presentes os protestantes.
Prosseguiram os labores conciliares sôbre a confissão e extrema-
unção (XIV sessão, êffi novernbro de 1551 ) e numerosas refor-
mas. Os legados dos príncipes protestantes chegaram só em ja-
neiro de 1552, mas, todos desavindos, ocasionaram a prorro-
gação da sessão XV. E, enquanto se esperavam novos legados,
Mauríci«l da Saxônia se revoltou contra Carlos V, o que levou
os prelados, na açodada sessão XVI, a suspender g concílio por
dois anos, visto como estavam expostos aos ataques das tro-
pas revoltadas, pois que Mauríeio pretendia um concílio inde-
pendente do Papa.

Suspensão do concílio: Esta suspensão do concílio foi pro-
longada por dez anos. Além de outras causas, nela influiu a
morte de Júlio II I ( I 555), a brevidade do pontif icado de Mar-
c_elo II (21 dias) e a rnalograda tentativa de Paulo IV (Cardeal
Carafa), que experimentou unla reforma sem concílio. As in-
transigências de Paulo IV e inimizades com a Casa d'Áustria
provocaram uma investida do duque de Alba contra a Itália.

Terceira fase; Felizmente o Cardeal João Ângelo Medici, tio
de S. Carlos Borromeu, foi eleito após uma vacãncia de quatro
meses. Foi êle, Pio IV, quem enviou os Cardeais Gonzagâ, Osio
e mais três reencetar os trabalhos do concílio de Trúto, €ffi
janeiro de 1562.

Na sessão de reabertura (a XVII) se organi zaram as co-
missões e se distribuiu o material de estudos.

Um decreto da sessão XVIII visava a censura dos livros, e
uma exortação conclamava os irmãos separados à concórdia e
reconciliação.

Na espect ativa da chegada do Cardeal de Lorena com os
prelados franceses, os Padres conciliares preferiam adiar a XIX
Apoatamontos .=- 18
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sessão. Mas, respeitando a oposição dos espanhóis, celebr araÍn'
na bem como a XX, sem" promulgar definições nern reformas.

Na XXI trataram da comunhão sob ambas as espécies, decla-

rando-a não ser de direito divino senão paÍa o celebrattte da

missa. E quando na reunião seguinte (XXII), consagrada às de-

f inições dogmáticas sôbre o sacrif ício da missa, voltaram ao

mesmo assúnto, preferiram deixá-lo ao alvitre do Papa. 10

A presença do Cardeal de Lorena (Carlos de Guise) e dos

Bispos iran..ses acentuou as divergências com os espanhóis. Ao

mesmo tempo o embaixador imperial não cessava de apresentar,

em nome de Fernando I, novos planos de reforma, nem sempre

aplicáveis a todos os países. 11 Surgiu também a controvér-

ria sôbre a jurisdição episcopal que os espanhÓis e franceses

derivavam, contra os italianos, diretamente de sua divina insti-
tuição. 12 Eram ainda uns laivos dos concílitts de Constança

e Basiléia.

Em março de 1563 morreu o presidente do concílio, o Car-

deal Gonzage, e com gerais aplausos foi nomeado o Cardeal João
Morone. Logo se entendeu pessoalmente com Fernando I, pro-

metendo-lhe acatamento às imperiais propostas de ref orma, de-

clarando-lhe a intenção pontifícia de reformar a Cúria Romana,

e pedindo que não entravasse a marcha do concílio. Assim, foi
poisível chegar-se a ótimos resultados na sessão XXIII, dedi-

ôada ao sacérdócio cristão e ao sacramento da Ordem. Entre-

mentes, o Cardeal de Lorena vai a Roma pleitear o encerramento

do concílio, ao passo que os espanhois optam pela continuâ-

ção até esgotár a refutação dos erros protestantes. 13

Ôo*o, enfim, também o imperador percebesse a conveniência de

se encerrar o concíiio, foi essa a resolução geral. 1a A sessão

XXIV promulgou em dez capítulos o "Decretum de reformatio-

ne Matrimonii". Com mais vinte e urn cânones disciplinares

acêrca dos Cardeais, Bispos, concílios provinciais, sínodos dio-

cesanos tu, visitas pastorais, pregações, terminou a penúltima

sessão, pois a XXV f oi de encerramento. Nesta se public aÍam

as definições dogmáticas sôbre o purgatório, a legitimidade da

invocação clos santos, clas honras às relíquias, do culto das

imagens. Cânones disciplinares sôbre Ordens religiosas, indul-

gOnõias e ref ormas diversas, f oram também obieto da última

sessão. Aos cuidados do Sumo Pontífice foi confiada, a pedido

do concílic, a publicação clo Catecisnlo, do missal e do breviário.

A 4 de dezembro de 1563 o Cardeal Morone pronunciou o

"lte in pace", e O de LOrena aS "ACClamatiOnes", COm qUe ter-

min aÍam o concílio. 16
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A pedido de S. Carlos Borromeu e contra o parecer de ou-
tros Cardeais, Pio IV aprovou as atas e decretós do Concílio
Tridentino e logo as publicou. AIém disso, reformou as Congre-
gações romanas, entregou aos jesuítas o incipiente seminário
romano, publicou a fórmula da profissão de fé, nomeou unla co-
missão de oito Cardeais para interp retar e aplicar as leis ecle-
siásticas. 1?

A S. Pio V coube a publicação do Catecismo Romano e a
nova edição do breviário 18 e do missal. A revisão da Vul-
gata exigia mais estudos e enormes esforços, de modo que só
Clemente VIII conseguiu aprová-la e dar ao público a nova edição.

Aceitação: Foi bem diverso nos vários países o acolhimento
dado às ref ormas decretadas pelo concílio de Tridentino. Assim,
em Portugâl ", na Polônia, e, sobretudo, na ltalia zo, fo-
ram relativamente bem aceitas. Na Espanha, Filipe II as pu-
blicou com a cláusula "salvos os direitos da coroa". Na AIe-
manha 21 náo obteve o beneplácito do imperador Fernando I,
mas seu sucessor Maximiliano II foi dando publicação aos pou-
cos, em todo o império. Os Bispos franceses se esforç atam por
introduzir as reformas, porém a França não aceitou como devia
o concílio de Trento. 22 Jamais um concílio teve de enfrentar
tantas dificuldades, e jamais um concílio têz tanto bem.

íg*.
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Graças ao zêlo e piedade do Á,rcebispo
tires, e de outro domlnicano, X'r. LuÍe
o dos decretos tridentinos multo faci-
, cuJos chefes supremos lá residiam.

. Inácio de Loiola e outros. Nenhurn,

3à'"1â, "3:" Tàt ,3" "fi*l',:t"G # 
) 
r YH::

ão d'Ávila. 21l. Distinguiram-se n&
apliea4ão das lets eclesiásticas: Daniel Brendel, -Jacó d'Elz, _ E_rnesto da Baviera,
itoaóÉio de Fürstenberg e outroe. 22) Além Qos -prel_ados do concÍllo, - e
f;ÃnÉ-- apresenta S. Francisco de Sales, apóstolo da Sabóio e da SuÍço
francese.

§ I89. A Cornpanhia de Iesus.

O segundo fator da verdadeira reforma, católica, foram as

Ordens e Congregações religiosas, dentre as quais se destaca

a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loiola, cortesão

de Madri. Ambicioso da glória mundana por feitos heróicos,

sentia-se bem Inácio na def esa de Pamplona contra os f rance-

ses ( 152 I ) . Só entregou a tortaleza, quando, após valorosa re-
sistência, caiu ferido na perna. No prolongadíssimo tratamento

de sua fratura 1, isolado no castelo avoengo, exígiu alguma

leitura. E não a achando a seu pal adar, viu-se forçado a sa-

borear os Evangelhos e o "FIos Sanctorum". Abriu-se-lhe, aos

poucos, um novo cenário paÍa heroísmos desconhecidos, uma

glória muito superior à do século. E interrogando-se: "O que

êstes santos puderâffi, por que não poderei eu?" decidiu-se a

despre zaÍ os bens terrenos, em busca dos sobrenaturais. No

santuário de Monse ffat têz sua vigília d'armas, seguida de Ia-

crimosa confissão geral, €, suspendendo a valorosa espada no

altar da Virgem, sê têz soldado de Cristo-Rei.

Com um mendigo conseguiu trocar a indumentária fidalga.

Na gruta de Manresa entregou-se às penitências de rigoroso

noviciado, onde passou pela terrível escola dos escrúpulos, mas

também recebeu consolações e teve êxtases demorados.

Foi em Manresa que escreveu seu "Livro de Exercícios Es-

pirituais", admirável, sobretudo, por não ter o autor ainda co-

nhecimentos teológicos. Esmolando, viajou a Jerusalém, donde

voltou, a conselho dos RR. Franciscanos, a fim de reunir compa-

nheiros dispostos a pugnar pelo reino de Cristo. Entendeu 9ue,
para isso, deveria ordenar-se, e começou a estudar latinidades

ãos trinta e três anos, na classe dos meninos de Barcelona. Acu-

sado de ter visões, foi absolvido pela inquisição em Alcalá-

Novas dificuldades com a inquisição em Salamanca e, ei-lo em

paris, na escola superior, onde propaga seus ideais e associa

os futuros jesuítas Francisco Xavier, Pedro Faber, Diogo Lainez

e Afonso §almeron, Nicolau Bobadilha e Simão Rodrigues. Aos

t 5 de agôsto de 1534, na cripta da basllica de Montrnartre,
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após a missa de que foi celebrante Pedro Faber 2, tizeram
voto de pobreza, castidade e apostolado entre os infiéis da
Terra,Santa (ou em substituição, sê tal fôsse irrealizâvel, a ell-
trega de suas pessoas ao Santo Padre), A guerra com os tur-
cos os deitou aos pés' de Paulo III, que logo aceitou seus servi-
Ços, dando-lhes na Itália fecundo e amplo campo de ação. Em
Roma, Inácio deu aos companheiros seu primeiro esboço do
novo instituto, aceito com satisfação geral. s O plano das
Constituições da Companhia de Jesus, examinado por Tornás
Badia, mestre do Sacro Palácio, mereceu sua aprovaÇão, de

modo que Paulo III declarou ao Cardeal Contarini: "Aí está o

dedo de Deus". Havia, porém, necessidade de passarem as Cons-
tituições pelos trâmites oficiais, a fim de obter aprovação defi-
nitiva. Ora, o virtuoso e sábio Cardeal Guidiccioni, a quem ês-
tava afeto êsse mister, longe de almejar novas Ordens religio-
sas, preferia reduzir a quatro as já existentes, e assim negou-se
a examinar as Constituições. As orações de Inácio devem ter
conseguido a aprovação da Ordem, pois Guidiccioni se resolveu a
Ier as Constituições e exclamou: "Sem mudar a opinião sôbre Or-
dens religiosas, reconheço que se déve abrir exceção para com
esta, que é inspirada pelo céu." E Paulo III a erigiu em Ordem
religiosa em bula de 27 de setembro de 1540. Como -se vê, a
Cornpanhia de Jesus se formou aos poucos, sem planos precon-
cebidos pelo fundador, que os ia alargando à medida das inspi-
rações divinas manifestadas pelas circunstâncias.

Ó primeiro geral da Ordem foi o próprio S. Inácio, não
obstante sua tenaz relutância. a A -Companhia de Jesus di-
fere das antigas Ordens religiosas nos seguintes pontos: são
membros os professos, os escolásticos e os coadjutores. Os pro-
fessos devem ser doutôres e têm, além dos três votos comuns,
o de obediência ao Papa, quanto às missões. O Geral, Provin-
ciais, Assistentes, professôres de teologia devern ser professos.
AIém dos assistentes, o Ceral tem ainda um admoestador. O
suprerno poder está na Congregação Geral. Nessa Congregação
podem tomar parte todos os professos que forem eleitos por
suas províncias. Os assistentes são eleitos pelas províncias. O
cargo de Geral é o único vitalício. A Companhia possui casas
de professos, colégios, residências e missões. Só os colégios
podem e devern receber dotações. O vestuário dos jesuítas de-
pende do lugar em que moram, pois não têm próprio. Não há
obrigação do ofício de côro. Só depois de quinze anos de vida
religiosa os jeSuítas proferem os últimos votos, pois devem pas-
sar dois anos de noviciado, três de filosofia, alguns de magis-
tério, quatro de teologia, e um segundo noviciaáo, a que cha-
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mam o terceiro ano de provação. A Comp anhia logo se espa-
lhou muito. Em Portugal, iá, D. João III pediu missionários, e

dois foram cedidos: Simão Rodrigues, que f undou a província,
mas abusou um tanto do seu poder; e S. Francisco Xavier, QUe
manda Íam às Índias. Na França os jesuítas acharam amigos e

inimigos. Entre os últimos náo podiam faltar os huguenotes, mas
infelizmente a Sorbona, também o Parlamento e alguns Bispos.
Espalharam-se muito pelas cidades protegidos pelo Cardeal de

Guise. Os inimigos atribuíam aos jesuítas os atentados contra
Henrique III e IV, mas a família real sempre os declarou ino-
centes. 5 Na Alemanha os primeiros foranr Pedro Faber e

Pedro Canísio e outros guê, amparados pela casa da Baviera, .

Iogo dirigiram colégios, ensina Íam em universidades, f undaram
congregações, etc. A caLlsa das perseguições movidas à Com-
panhia costuma ser sua íntirna união com a S. Sé, a universali-
dade do apostolado, a tirmeza de princípios.

1) Já" convalescente da primeira fratura, mandou quebrar de novo a perna,
porgue ficara com pequeno defeito na juntura dos ossos. 2) Nessa época
era Faber único sacerdote entre êles. 3) Ribadeneira, Vita fgn., Nápoles,
L572; fnstitutum Soe. Jesu, Praga, 1757; Carayon, Docum. hist. crit. apol. de
la comp. de Jesus, Paris, 1863; Cretineau-Joly, Histoire de la compagnie de
Jesus; Buzz, Gesch. der Gesellschaft Jesu, Mogúncia, 1853. +) Voto de
S. Inácio: "Em presense de Deus Nosso Senhor, dou meu voto, para que se
torne nosso superior guem reunir maior número de sufrágios, com excegão
de mim. Mâ.s, se a companhia julgar mais vantajoso, para maior glória de
Deus, gue eu designe qualquer, estou pronto a f.azê-lo. fnácio." - S) Riffel,
die Âufhebung des Jesuitenordens, 106.

§ 190. Capuchinhos.

Em 1526, Mateus de Bassi, dos franciscanos reformados,
conhecidos por observantes, apresentou a Clemente VII seu de-
sejo de adotar um hábito mais grosseiro, munido de capuz mais
longo, e, sobretudo, de restabelecer o primitivo rigor das regras
de S. Francisco. Clemente VII deu-lhe, bem como aos irmãos
Luís e Rafael de Fossombrone, permissão de viver em ermidas,
usar o hábito modificado, e pregar livremente por tôda a Itália.
Apesar das represálias do provincial dos Observarltes, aumen-
tava o número dos Capuchinhos, aliciados os candidatos quiçá
pela simpatia popular e os privilégios pontif ícios. Contudo, o
mesmo Clemente VII teve de proibir, em 1534, a emigraçáo dos

Observantes para os Capuchinhos, porQuanto era freqüente de-
mais e até de elementos pouco recomendáveis. Os primeiros
anos foram penosos, não obstante a proteção de Clemente VII,
QUê, em 1528, aprovou a Ordem. Luís Fossombrone saiu ex-
pulso, Mateus de Bassi voltou aos Observantes ( 1537) e Ber-
nardino d'Ochino, primeiro geral, apostatou f ragorosamen-
te (1542).
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Todavia, a simplicidade e pobreza dos Capuchinhos, a de-

dicação aos doentes, mesmo pestíferos, a vida ilibada e austera

de tantos membros da Ordem , a tornavam simpática às popu-

lações rurais e digna da benevolência . dos Sumos Pontífices.

Assim é que Paulo V, em 1ô06, lhes permitiu aceitar conventos

na Espanha, tendo iá, em 1573 entrado na França. O mesmo

P apa, libertando-os da obediência aos Observantes, concedeu-

Ihes a eleição de um Superior Geral próprio.

Devotados as missões e ao povo simples, grande bem tem

feito a Ordem ao mundo todo. 1

1) Gaudentius, Beitraege zur K. G. des 16 u. 17_Jahrh.^ Eozen, 1880; Wecker,
desch. der norddeutschen F'ranziscaner-Mission. Frib. 1880.

§ 191. Congregações religio§a§.

mum e segundo certas regras.
b) Oblãtos de S. Ambrósio, para atender à cura d'almas e auxiliar

ia, fundados Deus e reco-
V. Seu trab os doentes.
orte tinham de que os an-

congre gaçá de Lellis.

No século XVII: 1) Padres da Doutrina Cristá, por César de Bus.
2) Padres Piaristas (S. José Calasanz) mantinha os cursos gina-

siais e elementares, dedicando-se muito às crianças.
3) Irmáos das Escolas Cristãs, poÍ S. João Batista de la Salle, cÔnego

de Reims.
4) Lazaristas, ou Padres das Missões, fundados por S. Vicente de

Paulo, a fim de pregarem missões nos arrabaldes e nos campgqr como
também regerem ôeniínários, e procurarem a conversão dos infiéis. Ur-
bano VI II os aprovou.

5) As congiegações de S. Sulpício e Eudistas tinham o ideal de
educaí o clero õm 

"bóns seminários. Na Alemanha reuniam os Padres s€-
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?l "Senhoras_ Inglesas", por Maria Ward. Urbano VIII aó aprovou.
3) Irmãs de Cáriãade, poi S. Vicente de Paulo e S. Luiza de Marillac.
4) Beneditinas-adoradoias do SS. Sacramento.

No século XVIII organizaram-se os Redentoristas, por S. Afonso
de Ligório, e os Passionlstas, por S. Paulo da CÍuz.
1) _Rltter, Eet.- E'ouri_er, Lins, _1865. - 2) Tassin, Hist. litter. de la Congreg. de
§, Malrre, Paris,- L72,Íi. 1- 3) Chateaubriand, Vie de Rancé, Parig, 1844; -Gu-iUar,
din, Les Trappistes, Paris, 1844.

§ 192. Pontítices reforÍmadores.

Outro f ator de verdadeira reforma foram os Pontíf ices Ro-
manos. O sucessor de Leáo X foi Adriano VI, de caráter nobre
e completamente devotado às causas da Igreja.l Mas nem
sua austeridacle agradou aos romanos, nem êle encontrou na
Alemanha correspondência às tentativas de reform a.2

Clemente VII, primo de Leão X, prometeu a Carlos V dar
início ao concílio geral. As circunstâncias não lho permiti-
ram. 3

Paulo III, o organi zador do concílio de Trento, começou a
reforma por sua pessoa, iá em Pádua, mas sempre conservou
certa dose de nepotismo.4 Júlio III continuou as reformas por
meio do concílio. Não teve ensejo Marcelo II de nelas prosse-
guir, pois reinou só 2l dias.

O bem intencionado Paulo IV, que tanto se esforç ara para
a convoc açã,o do concílio, preferiu experimentar suas enérgicas
reformas, independente do penoso Tridentino. 5

Pio IV teve a satisfação de levar a bom têrmo a última fase
do concílio, aprovar-lhe os decretos e pô-los em execução.

S. Pio V, o dominicano Ghislieri 6, último Papa caÍto-
nizado, austero para consigo e afável para com todos, foi quem
renovou a cidade de Roma, quem publicou o Catecismo romano,
o breviário e o missal ref ormados.

Apoiou os soberanos católicos por tôda parte, principal-
mente Maria Stuart, contra seus perseguidores; Carlos IX da
França embaraçado pelos huguenotes, e Filipe II da Espanha
em sua luta nos Países Baixos. Enfim , a todos juntos auxiliou
na batalha de Lepanto (157 l), em que os turcos, vencidos, per-
deram o gôsto de novas investidas no litoral mediterrâneo.

Gregório Xtll (Hugo Buoncompagni), profundo conhecedor
do direito civil e eclesiástico, reformou o calend ário ( 1582) 7
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e fundou, €ffi Roma, colégios para inglêses, gregos, armênios,
maronitas, judeus e húngaros, sendo que êstes últimos passaram
a estudar com os germânicos no instituto fundado por S. Iná-
cio de Loiola, e grandemente dotado por Gregório XIII. 8 O
Colégio Romatro, começado igualmente por S. Inácio, tanto se

desenvolveu com a proteção papal, gue se transformou na ta-
mosa universidade Grego riana.

Sisto V (Cardeal Felix Peretti, franciscano) n, talentoso,
enérgico e ativo, acabou com o banditismo nos Estados Ponti-
fícios. Embel ezou Roma ; transportou para a praça de S. Pedro
um obelisco egípcio, levantou um hospital, terminou a cúpola
da basílica de S. Pedro, construiu vários edifícios, entre os quais
o da biblioteca vaticana. Reorg anizou as congregações da Cúria
romana, aunlentando-as para maior'presteza e exatidão nos des-
pachos. 10 A edição da Vulgata, então publicada, foi depois
recolhida, em vista das emendas ainda necessárias. 11 Bem
que Sisto V houvesse excomungado Henrique IV da França,
não se deixou arrastar pela política espanhola contra os Bour-
bons.

Os três Papas seguintes reinaram pouco tempo: Urbano
VII, l3 dias; Gregório XIV, dez meses; Inocêncio IX, dois rneses.

No pontificado de Clemente VIII (Cardeal Aldobrandini)
converteu-se Henrique IV, de modo a ser pelo Papa reconhecido
como rei da França. Em 1600 concedeu um jubileu. Para estudar
e dirigir a questão da graça, controvertida entre iesuítas e do-
minicanos, criou a congregação "De auxiliis". Escolheu novos
Cardeais de grande erudição, como o oratoriano Barônio e o

iesuíta Roberto Belarmino. 1r A atual edição da Vulgata foi
aprovada por Clemente VIII. 13

A Leão XI, que reinou 25 dias, seguiu-se Paulo V (Camilo
Borghese), douto mas infeliz na luta contra a república de Ve-
-neza, cujas leis náo reconheciam o fôro eclesiástico para clérigos
criminosos nem os direitos da lgreja na administração de suas
propriedades. Como aumentasse a obstinação de Veneza, apoia-
da por Paulo Sarpi 1a, foi lançado o interdito sôbre a cida-
de. 16 Das multas contra quem obedecesse a Roma, só não
se livraram os jesuítas, capuchinhos e teatinos. Os demais coÍt-
tinuaram celebrando. A mediação da França reduziu Veneza à
submissão sob cláusulas, entretanto, pouco agradáveis à
S. Sé. 16

Na Alemanha Paulo V foi rnais teliz, reunindo os católicos
em tôrno de Fernando II, e afastando o perigo do predomínio
clos hereges em tôda a Europa Central.
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Gregório XV (Alexandre Ludovisi) aumentou a biblioteca
vaticana, criou a benem erita congre gaçáo "De Propaganda Fide",
e f ixou def initivamente o modo de se proceder nos escrutínios
do Conclave. 17

Urbano VI I I (À{aff eu Barberini) , erudito e protetor das

letras, mas táo nepotista como desastrado em sua política favo-
rável à França. ls E,m seu pontificado ocorreu a guerra dos

Trinta Anos, a separação def initiva entre Portugal e Espa-
nha 1e e o encerramento do processo de Galileu. 20

Inocêncio X (J.8. Pamphili) castigou os Barberini, maus

sobrinhos de seu predecessor, mas caiu igualmente na táo Íle-
f asta proteção dos parentes, especialmente uma cunha da ",
os quais depois se negaram ate a custear-lhe o entêrro.

Alexandre VII (Fábio Chigi), que lhe sucedeu, continuou a

luta já iniciada contra o jansenismo. Acolheu solenemente em

Roma a rainha Cristina da Suéci a22, filha convertida de Gustavo
Adolfo. Ern seu pontificado deu-se na praça Farnese um motim
de guardas pontif ícios com soldados f ranceses da guarda do
embaixador Créqui. A morte de alguns dêstes elevou o encontro
à importância de assunto internacional, em que os Chigi tive-
ram de se humilhar perante o jovem Luís XIV. 23

Clemente IX (Júlio Rospigliosi) iâ idoso, auxiliou os vene-
zianos contra os turcos, norneou Bispos para tantas Sés vaca.ntes

em Portugal e restabeleceu a paz entre a França e a Alem anha.

Clemente X (Emílio Altieri), octogenário, reinou ainda seis

anos, quase inócuos.
Inocêncio XI (Bento Odescalchi), homem de altas virtu-

des, inimigo do nepotismo, fazia justiça ao clero e ao povo. Às
Iiberdades galicanas, porém, e às imposições de Luís XtV ja-
mais se curvou. Pelo contrário, quando Ravardin se instalou com
tropas no palácio cla embaixada francesa em Roma, Inocêncio XI
protestou e, não sendo atendido, não concedeu audiência alguma
a Ravardin, QU€ só teve de ser chamado por seu govêrnc. Foi
no pontif icado de Inocêncio XI que João Sobieski obteve as

grandes vitórias sôbre os turcos. 2a

1) Reumont, Gesch. der Stadt Rom. $.o vol. 2,* parte. Arlau de Montor, Histoirê
des souverains pontifices mains, t. 4-6 i Groene, Papstgeschichte, 2.o- vol.
2) Àdrlano VI foi o últir 'Papa não italiano g) As guerras de Carlos V
levaram os soldados imperiais a saquear Roma. Clemente VII estêve 7 mese§
prisioneiro no Castelo de Sant'Ângelo. Dos soberanos d^g !mpé_1io romq+o gel-
mânico, o último imperador coroado por 

_ um Papa foi Carlos V, por _ClementeVII; Balan. Monumént. saec. XVf , t. Í. 4) C. Capasso , La politica de
Paulo III e l'Italia. I. 5) Hergenrôther, Ikth. Kirche, p. 763. - 6) _tr'alloux,
Vte de Pte V. 7) Schmid , Zir Geschichte der Gregor. Kalenderreforrn
8) Cordura, Hist. eolleg:. Germ. et Hungar. Roma, L770. = 9J Huebn_e_r, Sixtus
v.Tempêsti,Storia-dellavitaegestediSistov.
557. Danger, Die Rõm. Curie, pl 92, 11) I(aulen,_ Geschichte der _Vulg.
í. E4E. tã» 

'Hoje, S. Roberto 
'Bêlarmino, Doutqr Ça_ Tg.rei.a. 13) Sôbre a

ãiecúção de Beatíiz' Cenci, como parricida, cf{. Bertolottl,. tr'rancesco Cenci e
la sud famiglia. L4) Paulo Sarpi, interiormente iá" apóstata, a todos enganou'
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dentino, adulterou-as propositadamente.
sôbre uma cidade. Bem se vê que no

ampliar seus direitos ( !) com detri:
t. de ia republ. de Venise; Nürberger,
m. XII, 619 ; Philips, K. R. V., 846.

ibliotek durch Max. I an Gregor XV.
9. 19) Urbano VIII não se Pronun-
Sôbre Copérnico e Galileu com o novo

dificuldades de seu tempo, inclusive a
Galilée;

, tn,lf:
2g, Na convenção de Pisa (16:f4i' ;

" . if *' 
ouâ' 

ô%?,%E L. L" ?i» ts fiT' i.,Tfi i;
e Türkenkrieg, bis zum Frieden von

Carlowitz, 1699.

§ 193. Papas do século XVIII.

Não podia a Cátedra de Pedro, tro meio de tantas doutri-
nas subversivas, deixar de sof rer as terríveis conseqüências.

Dai serem muito laboriosos os pontificados dessa época. 1

Os últimos Papas do século XVII f oram Alexandre VIII
(Ottoboni, 1689-91), e Inocêncio XII (Pignatelli, 1691-1700),

com os quais melho ÍaÍam as relações religiosas da França. 2

Foi Clemente XI (Aibani, 1700- l72l), o primeiro do século

XVIII.3 Viu-se Iogo ern dificuldades com a guerra de su-

cessão na Espanha, cujo rei Carlos não deixara herdeiro mas-

crrlino. França e Austria atraiam o Papa. Como êste se inclinasse a

princípio pelos Bourbons, Iogo o imperador José I mandou atacar

os Estados Pontif ícios.
Aceitando então as intenções da Áustria, quando iá' Filipe V

se apossara da Espanha, rompeu êste com a S. Sé.

Novas perturbações advieram a Clemente XI pela tirania
de Vítor Amadeu, rei da Sicília, o qual usurpava direitos ecle-

siásticos. Penas canônicas o puniram. A indelic adeza com que

despre zaram c protesto do Papa contra a ascensão de Frederico

de Brandenburgo a rei da Prússia e com QUê, na paz de Londres,

se deu as Duas Sicílias a Carlos III, sem consultar o Pontífice,
bem rnostra o espírito de táo calamitosos tempos.

Inocêncio XIII 4 (Conti , l72l-24) ajudou os venezianos e

malteses contra os turcos e se esforçou por regul arizar a situação
religiosa da Espanha. 5

Suportou imposições tais, que terminou por admitir no Co-
légio cardinalício o péssimo Dubois e o intrigante Alberoni.

Bento XIII 6 (Orsini, 1724-30), para ser mais indepen-
dente na escolha de Cardeais, caiu no desagrado de Portugal,
que pretendia tais honras para Bichi, núncio em Lisboa. Se, ao

menos, houvesse tido os mesmos escrúpulos eÍn conf erir o cha-
péu ao indigno Coscia ?, seu antigo iervidor, Portugal talvez
nã,o tivesse cortado as relações. 8
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Clemente XII (Corsini, 1730-40), apesar de adoentado e

temporàriamente cego, foi um octogenário enérgico e zeloso.
Fundou o seminário paÍa os gregos, a fim de convertê-los, satis-
tez Portugal chamando Bichi ao Sacro Colégio, e excomungou
a maçonaria. e

Bento XIV 10, o hábil diplom ata e erudito canonista 1r

( Lambertini, 17 40-l 758) , foi condescendente e assinou concor-
datas com vários governos 12, mas não pôde impedir o coÍl-
flito com Veneza. A pedido de nações católicas, diminuiu o nú-
mero de dias santos de guarda. Confirmou a excomunhão contra
a maçonaria 13 e se preocupou muito com a situação dos ca-
tólicos na Silésia e na Alemanha 1{, principalmente no tocan-
te aos processos matrimoniais e aos casamentos mistos.

Teve por sucessor Clemente XIII (Rezzônico, 1758-69), cujo
pontif icado revelou um esf ôrço contínuo de resistência às ur-
diduras do jansenismo ligado à Ínaçon aria contra a Igreja e pri-
màriamente contra os jesuítas. 16 O traumatismo que o viti-
mou deixou assustados os Cardeais, que não sabiam a quem €s-
colher em meio de tantas lutas. 16 Foi eleito o Cardeal Gan-
ganelli, franciscano conventual, que tomou o nome de Clemente
XIV ( I 769 -177 4) " , e cuja brandura não seria capaz de per-
mitir fortes reações, como de fato se verificou na supressão dos
jesuítas 18 e na concessão da púrpura cardinalícia ao irmão
do famigerado marquês de Fombal.

Pio VI (Braschi, 1775-1799), culto, afável e mui distinto,
dotou Roma de vários melhoramentos e era muito estimado pelos
príncipes e os sábios. 1e

Infelizmente, os acontecimentos políticos da França o pri-
varam dos Estados Pontif ícios e o levaram ao destêrro.

Guarnact, Yttae et resgestao Rom.
Somml Ponteftct; n^enke, dte RômÍ-
derten; Pletü, Storlc crlüco-chronol.

Hl""'o*:"H-Ti: ffi:
s) Gauaud, .u,3 $Tr"*:iti?"rl"I?ràq

lf,ayer, dtepe[a. 6)
era BpenSa
tudo e fol
Benedtcti XIII vita. 9) Bulla ofn emin
L0) V_te dq_pape Benott XIV; Philtps, Verm.
Benedlcti XfV, edit Azevedo, S. J.,. BomB,

ld,as", d
ek, die

fl?Êl*,'3illTi,'"oflti #"8i.-3lt
18) -Martrn Gerbe{, de lesit. Eleeles. ,oté"#irr",''i:"à"*""?tu"3l"ãhff*iü':tec;rando a Bernls, Cardeal Írancês, e ab Cardeol Solls, espanhol, dürante- o con-
clav_e, Buas oplnlões pessoals sôbre a convenlêncta da áupreúÉo dos JesuItas,neahum compromrsso assumru 

"',T 
+ii ffittl"bnB:"118: ff "IrirTt"ffi,âudi*iap6s os soleBes funerals que fê, ao Pe. Rlccl,

gl.

-
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§ 194. §upressÍlo da Companhia de Ieeus.

As tendências anti-cristãs do século XVIII dirigiam contra
a Ordern dos jesuítas os mais formidáveís combates, por julgá-
la o mais forte baluarte da S. Sé. De fato, as causas do ódio
à Companhia de Jesus, a par de algumas queixas políticas, mais
ou menos fundadas 1, redundavam em glória sua: a luta com
os jansenistas; oposição ao galicanismo e a conseqüente adesão
ao Papa; posição saliente nas côrtes como professôres, confes-
sores e pregadores; apreço votado aos iesuítas pelas classes di-
rigentes e elementos representativos na sociedade, e certo predo-
mínio científ ico, manifestado nos colégios como nas publica-

ções. 
t

A supressão da Ordem percorreu algumas etapas.

I ) Portugal, que tantos benefícios recebera dos jesuítas e

ainda continuava a estimá-los, tinha por rei o fraco e efeminado
D. José I, cujo ministro Sebastião José de Carvalho, o ambicioso
marquês de Pombal, não suport ava na côrte a influência dos fi-
dalgos nem dos jesuítas. 3

Achando que formavam óbice a seus planos de absotu-
tista, resolveu perdê-los, mesmo caluniosamente,

Eis os fatos:
a) A Espanha cedeu a Portugal o território das Sete Mis-

sões. Geogràficamente foi medida acertada paÍa ambos os paí-
ses. Porém, âs condições da permuta eram péssimas. Corn a es-
perança de desenterrar as táo decantadas riquezas jesuíticas,
Portugal apôs, como condição da troc4 que todos os Índios emi-
grassem, levando consigo só o que era fàcilmente portátil. Os
índios, nascidos, criados e bem instalados nas suas aldeias, nega-
ram-se a cumprir a ordem. Achando-lhes razão, os Padres r€-
clamaram e pediram às duas coroas e a Roma que nesse ponto
cedessem. A S. Sé mandou que os jesuítas obedecessem, e logo
o lizeram. Os índios é que relutaram e até, julgando que os Pa-
dres se tivessem bandeado com os portuguêses, seus inimigos,
os tomaram como tais e os quiseram matar. Só os índios aldeados
em S. À{iguel é que tentaram o êxodo; mas, não tendo encon-
trado sítio azado, retrocederam definitivamente.

Apesar de tôdas as instâncias dos jesuítas, os índios não se
deixaram vencer, de modo que a metrópole mandou tomar as
Sete Missões a fôrça armada.

Que culpa tiveram, pois, os jesuítas no fracasso de Pomb al?
Não obstante, o marquês os tornou responsáveis por tudo, e

os mandou empilhar num navio para conduzi-los aos cárceres
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de Portugal, sem que lhes fôsse permitida uma palavra de de-
f esa.

b) Tambérn os fidalgos constituíam ernpecilho ao absolutis-
mo de Pombal. a Na falta de ensejo apropriado, serviu'se da

malograda tentativa contra a vida de I). José. Afirmam uns que

tudo foi invencionice de Pombal. Outros admitem a tentativã,
mas dão-na ccmo urdida pelo marquês. O caso é que Pombal
responsabilizou todos os fidalgos da família Távora, pelo que
foram ao cadafalso. Relacionados com a nobreza, foram os je-
suítas então presos, embarcados e despejados nas costas dos
Estados Pontif ícios, como presente para o S. Padre ( 1759) .

Temendo ser supliciado, o Bispo Cunha, da família Tâvora, con-
tratou Fr. José de S. Rita Durão, teólogo agostiniano, para atacar
os jesuítas, o clue êste fêz no seu poema "Catarnuru". Sendo,
porém, mais tarde, despre zado pelo Bispo Cunha, Durão se re-
tratou. Que também José Basílio da Gama no seu poema "Uru-
guai" vilipendie os jesuítas, nã,o é de admirar, pois êle foi um
dos poucos noviços que apostataram da Companhia no caso da
f am ília Távor a.5

2) Na França. # Os jansenistas, galicanos e voltaireanos,

ia havia muito, queriam exterrninar a Companhia de Jesus, vi-
sando a ruína da lgreja. Aproveitaram-s€, pois, do seguinte fato:

O Pe. La Valette 6, procurador de uma casa de jesuítas
em Martinica, deu-se a especulações comerciais diretamente opos-
tas às regras da pobreza. Foi expulso da Ordem; porém, mesmo
nesse tempo, a captura de seus navios e a ma colheita do ano
anterior, tornaranr-lhe impossírrel pagar as dívidas (2.400.000
frs. ) . Os tribunais responsabiliz aÍam a Ordem inteira. A Com-
panhia negou-se a pagar. Daí começaram para ela as vexações
que terminaram pela alternativa do Parlamento: a Ordem se

reconhecer culpacla dos erros de que a acusav ãfr 7 , ou os
jesuítas serem exilados. Apesar dos protestos do episcopado
f rancês e de Ciemente XIII, o Parlamento venceu, e Luís XV
consentiu na elirnin açáo dos jesuítas da França (1764). t

Foram promotores da supressão o ministro absolutista Choi-
seul e, e mn1e. Pompadour, cuja escandalosa presença na côrte
era repudiada pelo Pe. Perisseau, confessor do rei.

3) Na Espanha. Aranda, ministro de Carlos III, açulou
os demais inimigos da Ordem a indispôr contra os jesuítas o
rei, que muito os estimava. Baldados todos os esf orços anterio-
res, Aranda fingiu uma carta do Pe. Geral Lourenço Ricci ao

Reitor do colégio de Madri, êffi que aquêle manifestava dúvidas
sôbre a legitimidade do nascimento de Carlos III, pelo QU€ o
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Reitor devia mandar que os jesuítas das possessões espanholas
na América proclamassem a independência. 10

Essa carta f oi introduzida entre outras no colégio de
À'1adri, e logo após veio a polícia dar-lhe busca, a começar pelo
quarto do Reitor, onde encontrou a aludida carta. Vendo-a, o
rei decretou ocultamente que no dia 3 de abril de 1767 toclos os
jesuítas f ôssem presos e enviados à Europa. Por mais que o S.
Padre pedisse, Carlos II I nunca lhe apresentou as razões do
decreto.

4) Noutros Estados. Em Nápoles
govern ava mais que Fernando IV.

Por inirnizade aos jesuítas, proibiu a
Munus" que lhes era tavorável, e, depois de
guição, os atirou aos Estados Pontif ícios.

o ministro Tanucci

bula "Apostolicum
dois anos de per§e-

O último dos Estados Bourbons a atacar os jesuítas foi
Parma, onde o marquês du Tillot imperava tirânicamente. As
admoestações paternais de Clemente Xtll respondeu com a ex-
pulsão dos jesuítas ( 1768).

No mesmo ano, também o grão-mestre dos cavalheiros de
Malta os desterroLl de sua ilha.

5) Supressão oficial. - Clemente XIII resistiu a tôdas as
instâncias das côrtes, porérn, acabrunhado com a pressão dos
governos, breve morreu de desgôsto. Na eleição do seguinte
Papa, tratava-se de escolher um do agrado das côrtes; f oi o
franciscano Ganganelli, querido de Clemente XIII, em cuja honra
tomou o nome de Clemente XIV.

Ganganelli, de certo bent intencionado, eÍa indeciso e fraco.
Começou a tazer concessões, depois a mandar visitadores hostis
aos jesuítas, a lhes fechar colégios. Quis mudar o instituto, mas
o Pe. Geral náo consentiu. Mesmo tais alterações seriam insufi-
cientes 11 paÍa satisfazer os Bourbons.

Em breve, o P apa, obrigado pelo ministro espanhol, Mo-
ttifro, assittou a bula de supressão a 2l de julho de 1773. tz

Presos o Geral e os assistentes no castelo de S. Ângelo,
foram os outros obrigados a deixar a Ordem, flo que obedece-
ram. 13

Pouco depois morreu o Papa e o Pe. Geral Ricci. Muitos
foram os males provenientes clesta supressão: as missões, o en-
sino, a defesa de S. Sé, a ordem nos Estados, tudo sofreu.

6) Restau raçáo da Ordem A supressão dos jesuítas náo
era da vontade de Clemente XIV, que declarou "Compulsus
f eci", ref erindo-se à extinção.

Em vista da liberdade que o Papa deixou aos soberanos,
quanto à publicação da bula, Catarina II conservou os jesuítas
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na Rússia, "tuta Conscientia", sen protestos de Roma, bem ComO

Frederico da Prússia, na Silésia. la

Em 1814, mudadas as côrtes européias pelas reviravoltas
políticas u Pio VII que era tempo- de restau-

iar a Co o que realizou com gerais aplausos

no día 7 4, entregando elogiosa bula aos vê-

Ihos Padres ainda existentes e reurídos em Roma.

Enganaram-se os inimigos da lgreja. Ela é obra divina,

contra a qual nada podem os homens. A Companhia de Jesus
caiu e levantou-se. E a lgreja nem sequer vacilou.

geral (1?82).

II. DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA.

l) CIÊNCIAS ECLESIASTICAS.

§ 195. Estudos teotógicos do período reformigta.

Foi grande o desenvolvimento dos estudos teológicos no§

séculos XVI e XVII, iâ devido à facilidade proporcionada pela

invenção da imprensa no século anterior, iâ aos vastos estudos

humanistas, !â em atenção à necessidade de certas obras paÍa
instruir o povo, que estava disposto a seguir Lutero e outros

heresiarcas. Sobreiudo deram ocasião e assunto a muitas obras

as determinações, decretos, atos e estudos do Concílio de

Trento. 1

m ediçóes críticas da Bíblia e a§
lhou êntão na exegese blblica,
valor. Sobressaem a- dos iesuítas

5[í,t:lT 
o 

o Íi.,I,?J: 
o'" 

ã. 
t3',1,11?*ã

tto Simon e-do béneditino D. Agos-
ünho Calmet. 3
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§ 195. Estudos teológicos do período reformista 289

2\ Nos estudos dogmáticos tem lugar de honra o dominicano es-
panhol Melchior Cano com sua obra "De locis theologicis". 4 Podem
dividir-se as obras teológicas dêsse período em três grupos:

a) de teologia positiva, cujos autores principais são o jesuíta Pe-
távio (De .Dogmati[uq. theologsis), p oratoriano Thomassin, que ter-
minou a obra de Petávio e Tournelys. 5

b) de teologia especulativa, que sobretudo na ltália e na Espanha
era cultivada e principalmente pelo dominicano Domingos Bafrez, pelo
jesuíta Gabriel Vasquez (o "Agostinho espanhol"), poÍ Francisco Suarez
(doutor exímio), Ruiz de Montoya e os Salmanticenses. 6

c) de teologia apologética, que tinha por fim favorecer a aproxi-
mação e promover entre católicos e protestantes, ilustrando-lhes os co-
nhecimentos teológicos. Eram obras em parte popular€s, em parte didá-
ticas e até eruditas. Canísio, Cassa dra, Eck, Faber, Helding, e outros
muito trabalh aÍam neste ponto. De Bispos e Cardeais são célebres, nesse
particular, muitos dêstes tempos, sobretudo o Cardeal Hosius e Du
Peron.

O Cardeal S. Roberto Belarmino, S. J., é, sem dúvida, o mais célebre,
pois, com sua obra sôbre as heresias da época 7, mostrou conhecer per-
feitamente os protestantes, pelo que êstes muito odiaram Belarmino. Tam-
bém teve de suportar a sanha dos Bourbons, porque expôs com clareza
€m seus escritos a doutrina reta sôbre os direitos e deveres nas re-
lações entre lgreja e Estado. Bossuet, em agradável estilo, apresenta na
"Histoire des variation§ des églises protestantes" as inconseqüências e
erros dos ref ormados.

3) na teologia moral apareceram muitos tratados
exemplo: dos jesuítas Molina, Suarez, Lessius, de Lugo;
Soto e Medina. Entre os casuístas figuram os jesuít
Laymann, Busenbaum; os f ranciscanos Sporer e Elbel; os rigoristas Con-
cina e Patuzzi. Entre todos avulta S. Afonso de Ligório, eu€, admitindo o
prqbabilismo, se livra de muitas dif iculdades que então havia entre os
diversos teólogos . moralistas. s

4) Na mística destacam-se os múltiplos tratados de S. Teresa e S. João
da Cruz, de Fr. Luís de Granada, do B. João d'Ávila e, de Bartolomeu
Álvares, de S. Francisco de Sales, e os Exercícios Espirituais de S. Inácio
de Loiola. Além dêstes, vários outros escreveram obras ascéticas no
mesmo período, v. gr. Luís de Ponte, S. J. 10, B. Lourenço Scupoli 11,

Afonso Rodrigues, S. l.Lz
5) Na história eclesiástica, arqueologia, crítica e biografias. Cardeal

Barônio, historiador, os Bolandistas 13, muito críticos nas "Acta
Sanctorum", os Maurinenses, criteriosos nas suas edições dos Padres
da lgreja. 

- Na arqueologia' §urge MuratoriL4, com 
-o seu catálogo.

Especiais estudos se efetuaram então nas catacumbas de Roma.
6) No direito canônico: muitíssimos escritores se ocuparam com es-

critos do direito canônico. 15 Salientam-se entre êstes Schmalzgruber,
Reiffenstuel, Thomassin.

7) Na m Bossuet,
Bourdaloue de acros, v.
g_r. §égnq{, J., S. Cl'ara,
Goffiné (Pr hin ratorianó
Lejeunie e

1) IIurter, Nomenclator literarius recentioris theol. eath. ; Ii '!V'erer, Gesch.seit Conc. Z) Em L572 foi editada a polÍ-

il;H Sãlf,ã S3ütffix',-"ti'3,*,f;?;"f,"êil?,II
, 20 volumes +) Caballero, Vida delillustr. fray DÍ. 

"riã1',',*adrid, 
18?1. 5) Cfr. Heinrich, Dosmatische Theo-

logie, f, 113; Scheeben, Handbueh der lfuth. Dogmat 6) Collegii Salman-
ticensis fratruú discalceotorum B. M. V. de monte Carmelo primitlvae obser-
vantiae Cursus theologicus Summam theol. D. Thomae doctoris Angelici com-

Apontamentos .-- 19
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Pontificia. ' ,

2» CISMAS E HERESIAS.

§ 196, Erros protestantes.

Duas grandes heresias dão origem a quase todos os erros
protestantes: O f also conceito da justificação, e a Bíblia como

única f onte de verdade.

1 ) Já que a justifi caçáo, segundo êles, nada confere de so-
brenatural, mas é apenas externa, é que supõe nada haver o

Iromem recebido de sobren atural em sua justiça primitiva. De
fato, os reformadores negam a diferença entre a santidade so-
brenatural e as virtudes naturais, negam as conseqüências do pe-

cado original, o livre arbítrio, portanto, a santidade das pessoas

e o culto aos santos, o valor das boas obras, o purgatório, o

sacrif ício da missa, tudo conclusões lógicas de f alsas premis-
sas,1

Nas explicações, porém, dos mesmos erros há uma varie-
dade infinita. Para Lutero a incredulidade ou carência da cha-

mada "fé especial" é a causa única da perda da justificação, en-

quanto para Calvino o homem uma vez justificado tem garantida
a salvação eterna e náo pode perder a fé especial nem a justi-
f icação.

2) A Bíblia, divorciada violentamente da Tradição quinze

vêzes secular, e interpretada a,'bitrariâmente, ao talante de qual-
quer indivíduo, tornou-se f arto manancial de opiniões errôneas.

Negando a assistência do Espírito Santo à lgreja Católica, ado-

tavam sua inspiração individual a cada protestante. Negando a

legitimidade da hierarquia católica, adotavam a autoridade espiri-
tual de cada príncipe "ref ormado". Negando os sacramentos e

ritos católicos, adotavam imitações que satisf izessenl e enga-

nassem ao povo. E todos os absttrdos, ate as mais abertas con-

tradições, êles encont Íararn em suas bíblias truncadas, reduzidas

e adulteradas.

1) Dorner, Gesch. der protest. Theologle bes. in Deutschland, Münich, 1867;
Iiii1inger, Reform. Ím Umfange des Lutheranischen Bekentnisses; 'Walch, Lu-
thers W'erke.
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§ lg7. Dissensões ertre os protestantes.

Da falta de unidade na doutrina nasceu a desarmonia entre os pro-
testantes, que iá' no tempo de Lutero se perseguiam mütuamente. i

A) Dissenções entre os luteranos:
b) os profetas de Zwickau, que rcbatizavam os adultos.

Jo
não
cas

ro
erda

começou a perseguir os principais

-- _. d)- A dissenção majorista começou entre Jorge Major, professor em
Wittenberg, . e o luterano Nicolau d-e Amsdorf. Jõrge dnsínâva a neces-
sidade das boas obras para a salvação, o que se õpunha diretamente à
doutrina de Lutero, pelo que muitos Íuteranos o perseguiram desapie-
dadamente.

- 
e) O r sorte. André Osiand er 2,

também p mava ser a justific açáo nã,ototalmente também. Principiou 'a 
luta,

porérn Os Sucedeu-lhe Frink, que f oíparar no
f) A doutrina sinergista admitia como necessária para a salvação a

co_oper açáo dos homens, como, aliás, iá Melanchthon dêixara entrever na
"Confessio august ana" e em outros escritos. 3 Os sinergistas estacio-
navam sobretudo em .Wittenberg e os adversários em Jena. As persegui-
ções se estenderam à Saxônia. Engend raram f orçada§ explicaçôes para
restabelecerem a paz mas nunca o conseguiram.

. .g) Os adversários mais perigosos aos luteranos f oram os cripto-
calvinistas. Muitos luteranos aderiiam a certos pontos da doutrina cal-
vinista, sobretudo sôbre a S. Eucaristia. Entre êlês Melanchthon. Contudo
se conserv atam luteranos. Êstes criptocalvinistas preponderaram na Sa-
xônia, auxiliados pelo eleitor Aug
abertamente calvinistas, f oram toá

P ara terminar as contendas e
cipes e teologos tentaram uni-los n
livros da concór dia, epítome que
apologia da "Confessio august ana"
cismo de Lutero e a f ormula de
surtiu o efeito desejado, que era u

B) Dissensões entre os calvinistas. Também os calvinistas se
dividiram, e gi. a pedra de tropêço foi a doutrina da predestinação. s

Os supralapsários ensinav am qué o homem , iâ antes da queda de Adão
ç in_dependente dela, era destinado a( céu ou 

- 
ao inferno. Ó contnlrio de-

fendiam os infralapsários. Ambos os partidos tinham defensores acérrimos.
Aos primeiros pertenciam as classe§ superiores, aos últimos as massas
populares. Pretendendo obter ? pà2, os supralapsários determinaram ape-
nas tazer uma demonstraçáo das suas teofias, pelo que tomaram o nomede remonstrantes, mas os outros f oram contiaremônstrantes. Disputas,
colóquios e tudo o mais que lizeram só serviu para acirrar ,*ir osânimos e dar à luta caráter político.
f ) Pank, Gesch. des protest. Lehrbegriffs; W.alch, Hist. und Thoel. ; Niedner,Lehrbuch der K. G., - indica exatamõnte ás 

-tõniós. - 
_:-'z» 

-ôõuioge", 
rrr, 404.3) Bleck, Das dreifaqEe r-n_terim, _-p. S6í ; 4l_ m_t1rrár,-silffiõiik,-}.. BB0;Manzel, Neuere Gesch. IV, *62; r<oetiner, Svrynotítr -dé; 

f"tfr" " Eir_hã, ÉZS.Dorner, Geschichte der _ plgtesi. Theorogi ç, " sz+. j, Àügusti, corp. sym.Eccl. ref. 198 ; Jurieu, ta Reli_gion du tãtitua-úãire ; rÚâr"ri, "oíni'eitü"í'i" dieReligionsstreitigkeiten ausser der luth. Éirchã;- 5-'rrol., 
- iir vol.

19t
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§ 198. Seitas Ínenore§.

Como se iâ não fÔssem bas entre n!es,
ainda muitos 'outros grupos de aram, eitas
menores e independeníes.' Iâ no Se de "re-
batistas" de Zwickau, dos 

-quais pelos teve
SuaS diferenças específ icas. 1 A par dêstes apareceram:

1 ) Os anabatistas 2, que não batizavam as crianças, desprezavam
os dógmas e professavam a comunidade dos bens. Eram inimigos do
exércitó e dos empregos Públicos.

2) Os schwenkfeldianos 3, que professavam um falso misticismo e

uma religiosidade tôda exterior; re' eitavam todos os sacramentos.

3) Õs pietistas +, grupos de luteranos qüe promoveram a reação
contra essas inovações.- Eiam dirigidos por Spener, pastor protestante

eu€, vendo os extremos atingidos . 
cóm o ábandono da doutrina das boas

ôUrâs, começou a pregar õm algumas cidades, f undou "collegi.a Pie-
tatis"j paÍa éxortar 

'os 
ãiscípulos ã austeridades g ? prática das virtudes.

Era úrira "ecclesiola in ecilesia", com muita piedade mas sem dogma
algum. 5

4) Os herrenhuter, semelhantes aos pietistas, tiveram Por f undador
um aiucinado. n Não obstante, a seita conseguiu muitos adeptos, orgu-
lhosos e f anáticos.

5) Os metodistas 7 começaram
estudantes que queriam combater a

. Tinham o se
p ar livre e dep
a causa de qu
e A Améric

6) Os quakers, iluminados dizem por inspiração interior sem
dogmás neni morai, sem pastôres, nem cerimônias. Os excessos prati-
caãos desde o inícío lhes 

-concilioú a malquerença do govêrno inglês. 8

7) Swedenborgianos, racionalistas e místicos. g

8i Unitários o", Socínianos, deístas, negadores dos dogmas fuhdamen-
tais do cristianismo. 10

1) Os menonitas,
criangas. São os
I(irehen S) D
Schwenkfeld, partidário zeloso de Lut
da doutrina sôbre 8, justificação (Brück
erros montanistas. 5) Walch, I, 540
des Piet. ; Tholuk, Gesch. des Ratio
tantismus, f , L67. 6) Era o conde

de Varnhagen d'Euse e

?iâór ):'3!. $t".r:,:,t' l{ 
t"ê:

rhiiltnis zur I(irche.
vor X'austtts Socinus.

§ 199. DisPutas sôbre a gtaça.

Levantando a questão do pecado original e da justificaçã-o, o protes-

tantiímo f eriu assuntos complicados qut fornece ram material para con-
trovérsias entre os católicos.

o
vam c
vação.
xamen
teólogos houve que . deprimia.m^e.
Entre- êles sobressaia Miguel Bai
Universidade de Lovaina ( 1552),
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i (1567) , até q
S. Sé não se
o jesuíta Luís
reveu um livro

livre arbítrio e a graça divina. a Domingos Bafrez, Tomás de Lemos e
mais dominicanos de Salamanca supuseram conceitos semipelagianos ná
teoria de Molina, como na de Léssio. Além do mais, viam os bafiezianos
nas teses molinistas não so uma exaltação da livre vontade à custa da
eficiência da graça e a rejeição da sua "praemotio physica", mas também
uma afronta à autoridade de S. Tomás. 6

Generalizando-se os debates, foram os molinistas acusados perante
a InquisiÇão, mas Clemente VIII chamou a Roma o processo inleiro e
criou a Congregação de Auxiliis Gratiae (1598). No minucioso e demo-
rado exame foi reprovado. o livro de Molina. 6 Mas nem Clemente VIII,
nem Paulo V decidiram a questáo, limitando-se a proibir que os adversá-
rios se atirassem reciprocamente a pecha de hereg€s, e exigindo que novos
livros sôbre assuntos controvertidos só se publicassem com prévio assen-
timento da Inquisição.

§ 200, Jansenismo.

Para reivindicar a fama de Baio, dois de seus discípulos se
propuseram combater os jesuítas, seus adversários. Eram êles
Cornélio Jansênio, professor em Lovaina e depois Bispo de Ypres,
e João Verfério de Hauranne, Abade de São Cyran.

Enquanto Jansênio tomava a si a exposição teológica da
doutri frã, devia Hauranne escrever sôbre a hierarquia e a reforma
rigorosa da lgreja, cujo laxismo contrastava com a primitiva
austeridade. Após vinte anos de elabor açáo, tinha Jansênio seu
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Iivro "Augustinus sive doctrina Sancti Augustini de Humanae

naturae sanitate, aegritudine, medicina, adversus Pelagianos et

Massilienses, tribus tomis comprehensa." 1 Foi editado só em

1640, portanto, obra póstuma, dado o f alecimento do autor em

1638. O pior é que a obra não expunha a doutrina de S. Agos-

tinho, mas realmente a de Calvino. Morreu, porém, Jansênio em

boa fé, visto que submetia seus escritos ao Santo Padre. Com-

baticlo pelos jesuítas, foi o "Augustinus" condenado em 1642 na

bula "ln eminenti", de Urbano VIII.2
Mas Antônio Arnaud, doutor da Sorbona, e também Pascal

com Nicole, bem como os so,tritários e as monjas cistercienses de

Port Royal 3, tomaram entusiàsticamente a defesa cle Jansê-
nio, como se fôra sua condenaçáo uma censura à doutrina de S.

Agostinho. O Abade de São Cyran ainda atacava os jesuítas como

propagandistas da comunhão freqüente. A luta estava assim longe

de seu têrmo final . Para apressâ-lo, o Dr. Cornet, síndico da

faculdade teológica de Paris, propôs à mesma Sorbona sete âs-

serções do "Augustinus", das quais cinco a foram remetidas à

S. Sé. Ei-las:
I ) Alguns mandamentos divinos nem pelos justos podem ser cum-

pridos, pol f alta de necessária graÇa;' 2) Ô homem não lode resistir à graça interior;
3) Para o mérito e demérito, no estado de natureza- decaída, -basta

a iseúção da violência física, ainda que sob a press_ão da necessidade.
4)' E' êrro semipelagianó julgar que a vontade humana pode seguir

ou repelir a graça.
bi E' semípelagianismo dizer que Jesus Cristo morreu para remir to-

dos os homens.

Aguardava-se de Roma qual a solução, quanclo maiores

distúrbios se apresentaram com a distinção de "quaestio juris et

quaestio f acti" 5, isto é, os jansenistas reconheciam como he-

réticas as cinco proposições, mas não como pertencentes ao

"Augustinus". Escudados em tal sofisma, embora condenadas as

heresias, mantinham-se irredutíveis os sequazes de Jansênio.
Alexandre VII não anuiu à "distinctio f acti et juris", mas

ainda assim quatro Bispos só lhe votaram um silêncio respeitoso,

enquanto os mais acei tavam "in totum" a decisão pontifícia. Apesar

de novos ataques dos jesuítas às traduções das obras de S.

Agostinho, ef etuadas pelos monges de S. Mauro 6 ( 1679) ,

Clemente IX, na "pax clementina", suspendeu por tempos a ques-

tão, porque a França tôda se ocupava então das "liberdades ga-

licanàs". Em 1 701 , porém, o chamado "caso de consciência" 7

trouxe novamente à baila o jansenismo. A Sorbona aprovou o

"caso de consciência", mas Clemente XI publicou, a instâncias

cle Luís XIV , a bula "Vineam Domini" ( 1705), na qual pulve-

rizou o "casus conscientiae", o "silentium obsequiosum" e a
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"quaestio facti".8 Mesmo assim as monjas de Port-Royal

náo aquiesceram e tiveram por castigo o mosteiro supresso e

destruído (1710) .

Em nova fase entrou o jansenismo, quando o oratoriano
pascoal Quesnel e escreveu as suas "Reflexões morais sôbre

os Evangelhos" ( 16z r ), que se tornaram com o tempo "Refle-
xões morais sôbre o Novo Testamento", aumentando com as su-

cessivas edições o número das explicações eivadas de _iansenis-
mo. 10 Apesar da elogiosa aprovação de Noailles, Bispo de

Châlons 1 t OOe;, e mais tarde Arcebispo de Paris, a obra foi
censurada em 

'Roma 
em 1708 e novamente em 17 13, quando

Clemente XI na Constituição "Unigenitus" lhe condenou 101

proposições. 11 O Cardeal de Noailles aceitou, enfim, mas

ainda com restrições, o documento pontif ício. A morte de Luís

XIV (l7l 5) concorreu infelizmente para que muitos clérigos,

especialmenie regulares, rejeitassem a bula e vários Bispos ape-

laisem para um concílio universal. Clemente XI pronunciou ex-

comunhão contra os tais "apelantes".
euando em l72g a Soibona imitou Noailles na aceitação

incondicional 12 da bula "Unigenitus", o jansenismo sof reu

golpe tão fundo gue, carecendo de apoio dos corifeus da ciência

ã O'o poder, precisou recorrer a embustes e ater-se a supostos

milagres que no cemitério de S. Medardo pretendiam represeÍl-

tar ão túmulo de um diácono "apelante", Francisco de Paris.

Verif ic ad,a a improcedência da f ama de santidade do tal " ape'

lante", e a deso?dem que os dançantes "convulsionários" lá' rea-

lizavam, as autoridades civis fecharam o cemitério de S. Me-

dardo. Passaram os "convulsionários" a funcionaÍ em casas par-

ticulares. Nem sempre o govêrno assumiu atitudes decisivas, de

modo que o janseáismo continuou a prejudicar a Igreia até à

Revolução Francesa. 13

Como que a propósito veio nessa época o culto ao Sagrado

Coração de Jesus acender e extinguir os ardores do iansenismo:
acender, porque ofereceu mais um objeto de exasperaçáo aos

jansenistai; e extinguir, porque, desde as pregações de S. João-Eudes 
(1644), confirmadas pelas revelações de S. Margarida

Alacoque ( 1675), se propagou ràpidamente essa devoção, dia-

qretralmente oposta ao jansenismo. la

govern ada por vigários apostólicos, foi a

caminho do exílio, Antônio Arnaud com

; 3 il:"31ii5,';.1ã l",:',',lfi â1, oo pE â I5 
ofr 

. l?t
vigário apostólico.

justãtsubstituição dêste provocou as iras dos Estados Gerais e do
vicariat"o Oã Útrectrt,' jansenistá e sempre revoltado contra a Santa Sé.
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§ 201. Quietismo.

f) Erros do mÍstico Alombrados; Vic. sociedades
secretas de Espa{a. - _2) DaÍ deduzia por áxigi:rem a, ação da alma, são contrárias à eve resislirpositiva,mente à teutagão, pois tal ê c a alma. -,
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§ 202. Galicanismo N7

entes Espirituai§'], "Versos MÍstieos',, oEx-
sua obra "Explications des ,maximes desBa de X'énelon et Hist. decer as em Iloma, durante 1g

Mesmo assim, apenas Zg
, mas não heréticas, como
as justamente no momentoa mais bela apologia da

§ 202. Galicanismo.

As lutas religiosas na França tiveram de di-
minuir a confiançã na S. Sé, cujás decisões sas não
só de leigos, mas também do alto clero. Daí a Fran-

)s do co ( 1414)
o, e que aceitas

decretos do concílio de Basiléia
urges ( 1438), embora abolida em

Pithou (t I 596), calvinista conver-
rté de l'Église gallicane" as
e o dedicou a Henrique IV.

c.ivil da França em matéria
eito de 

'convocar 
sínoâos e concílios,

acessos a legados pontif ícios, auto-: bulas, nomeãr dignitários eclesiás-
s do clero, punir clérigos, não poder

ser excomung?dg, como também seus ministros, etc.. . .
Êsse catolicismo liberal encontrou defensores na Sorbona, apesar

de a côrte manter neutralidade. 1

Em 1639, f edr-o Qup!)' . publlcou uma explicação histórica para f un-
damentar o opúsc_u_lo de 

- 
Pithou. E pouco depois ó próprio Arcôbispo de

Paris Pedro de Marea fêz com êlês causa comuni, êditando sua 
-"Dõ

,.

o
a
o
é

esa de Roma,
que figuraram

de Tournay,
do clero.

os direitos da coroa, ia levar a
82) o substituiu, apresentando as

1.o O Papa nã-o -!em sôbre o poder temporal dos reis nenhum di-reito nem mesmo indiretamente.
2.o O Pontífice Romano é inferior ao concílio universal.3.o aos cânonàs da lgreja.4.o máveis.To.

e as d ):.,, 
os quatro artigos

real se estendia à
apesar de os teó-

setenta professôres.
galicanos, sem, to-

glint.:- permaneceram vacantes trintà e cinco uispaa,illtr;iJt nsâot" 
t3.

)§^Sprovava os candidatos de Luís XIV, participahtes áa' assembléia de1682, nem os demais eram aceitos pelcí ?ei. nõiÉmente, o- a[Atimento
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L2t; RoskovâtlY, Monumenta, f, 222,

§ 203. Febronianismo.

manic ae", de 1522. L

Com o pseudônimo de Justino Febrônio, o Bispo Hontheim

escreveu o livro "De statu Eôclesiae et legitima potestate Romani
pontif icis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione

christi ana compositus".
Na realidade, o que alcançou, quiçá intencionalmente, foi

desprestigiar a Santa Sé.
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devido às muitas usurpações, e as doutrinas das "Decretais pseudo-
isidorianas". 2

devidos lu brônio aosnacionais e diminuir
é o povo reivind icar
os inculca e procurar

E se tal não fôr suf iciente, recorra-se ao poder civil.
Clemente XIII condenou o livro de Febrônio, o qual pri-

meiro recusou submissão, e depois a prestou mais aparente que
sinceramente. 3

Mas nem a retratação do autor, nem as melhores refuta-
ções 

a conseguiram extinguir seus funestos efeitos.

tH"B?"?3.,f,Bl,T;

,,ti?",Yãf'Ii,Sif

§ 204. Congresso cle Erl§.

Nos 23 arti.gos s, em que diziam querer reivindicar seus direitos,
procur aÍam os Arcebispos tornar-se independentes de Roma.
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§ 205. JosefisÍllo. 
1

hegados à iram os Habsbur-
gos lismo da é

iz Maria da Áustria, -ente com Roma conta PróPria
Íoi reformas ida e incentivada
oelo ministro Kaunitz.' Seus decretos limitaram o número de conventos e as novas aqui-

sticos, cuja administração f icou, aliás, 
-

á.' X3fl :, 
i';r',u* 

i I io', f.x'"03' .L',tJ' u't'
o "placet" régio Para os documentos

criaram novas dioceses.

Já em 1781 foi concedido livre exercício de culto aos prot-estantes
e aos gregos cismáticos, desde que se abstivessem de toque dp .sinose de outrós sinais exteriores. As dioceses foram novamente delimita'

consistiu na proibição de irem os s€-
serem obrigados a f reqüentar os insti-
o propósifo de os subordinar ao Es-
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§ 206. Sínodo de Pistoia.

Na ltália entrou o josef ismo por Leopoldo, grão-duque de Tosca-
trâ 1, irmão de José II, cujas idéias logo abraçou.

Pio VII, em 1805, condenou 85 proposições do sínodo de Pistoia. 5

E Ricci morreu reconciliado com a lgreja em I 810. 6

§ 207, Tentativa de reconciliar os protestantes

Não obstante a paz de Westfália ( 1648), não cessaram as dis-
cussões entre católicos e protestantes. Algumas ocasiões de encontro
entre êles foram: I ) a ref órma do calendá}io, pois, sendo um Papa o

de lâ, fôssem povoar a Prússia z;

4) Os casamentos mistos desaprovados por ambos os partidos. 3

As tentativas de reconciliar os católicos e protestantes f racassaram
tôdas. a

Schônborn, Bispo de Mogúncia, e o conde de Boinebulg 5 nada
alcançaram, apesar- de sua -boa vontade. De Spínola 0, Bispo na
Croácia, experimentou igualmente uma reconciliação, mas só achou apoio
na casa de Hannover.

Lá, realizaram conf erências, êle com alguns chef es e pastôres pro-
testantes, entre os quais Molanus, Abade protestante de Loccum.

que também os protestantes teriam voto deliberativo.
Spínola concordou e foi a Roma tratar com o

louvou-lhe o zêlo e o encarregou de encaminhar os
to, não foi explicado o plano a seguir. Voltando
em cena Bossuet ' e Leibniz 7 , que entabolaram
por meio da duquesa Sofia de Hannover ( 1683) e de sua irmã Luisa
Holandina, abadessa de Mauboisson, na França.
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Ora, Bossuet e Molanus e, depois, Bossuet e Leibniz não se enten-
diam em pontos importantíssimos. 8 Daí, embora permanecesse a boa
vontade anterior, nada puderam alcançar. Por outra parte, como Sof ia,
neta de Jaime I da Inglaterra, era entáo pretendente ao trono, Molanus
a acompanhou, deixando a sós Leibniz com o sucessor de Spínola. Tam-
bem êstes discord avam, de modo que nenhuma tentativa surtiu efeito.
1) Verkündigung des anderen evang:. luther. Jubelfests in tr'rankfurt; I(raus,
Ilist. Beitrag für das 2 luther. Jubeljahr. 2) L. Clarus, die Auswanderung
der prot. gesinnten Salzburger in den Jahren 1731 u. \732. 3) Roskovsny,
de Matrim. mixtis; I{unstmann, die gemischten Ehen unter den christ. Con-
fessionen Deutschl. geschichtlich dargestellt. 4) Hering, Geschichte der
lcirehl. Unionsversuche; Menzel, Neuere Gesch. VII, L02. 5) Era um con-
vertido. Cf. Raess, die Convertiten, VI, 536. 6) Onno Klopp, der F all des
Hauses Stuart. 7) Guhrauer, Gottfried Wilh. tr'reiherr von Leibniz. I, 193;
Clarus, Simeon, 'Wanderungen u. Heimkehr eines christl. tr'orschers Iff , 18.
8) Bausset, Histoire de Bossuet, livro XII. Bossuet, Oeuvres complêtes,
VIII; Clarus, l. e. III; Onno Klopp, die Werke von Leibniz, VII e VIII.

§ 208. trgreja grego-russa.

Os gregos, mesmo sob o guante f érreo dos turcos, permaneceram
f iéis aos princípios da Igreja Ortodoxa. 1 Frustraram os intentos dos
protestantes, que julgavam poder atraí-los para seu lado, iá, que não
reconheciam a autoridade papal.

A primeira tentativa baldada foi, portanto, a de unir gregos e pro-
testantes. Nem a carta de Melanchthon com a "confessio august ana" ,
nem os emissários Andreas e Cursius, alcançaram coisa alguma do pa-
triarca de Constantinopla. Quando Ciril Lúcaris assumiu o patriar-
cado, os calvinistas tizeram nova tentativa para se introdu zirem na
Igreja grega.2

O patriarca estava de acôrdo 3, pois estudara com os calvi-
nistas em Genebra, mas o povo se indignou contra a doutrina calvinista
da transubstanciação e da predestinação, que f oram logo condenadas
por vários sínodos.

Inf elizmente, do mesmo modo resistiram os gregos à uniáo com a
Igrej a romana. A corrução do clero, o orgulho nacional, a vaidade dos
patriarcas, Íormaram barreiras intransponíveis aos apelos constantes e
paternais conselhos dos soberanos Pontif íces.

Na Rússia, desde o século XVl, o govêrno procur ava estabelecer
uma Igreja Nacional, independente de Constantinopla. A antiga Sé Me-
tropolitana de Kiew foi transferida para Moscou, com jurisdição sôbre
tôda a Rússia ( 1588), f icando ao patriarca de Constantinopla apenas o
direito de aprovar os futuros metropolitanos. Em 1660 tal direito foi
desprezado. E quando Pedro o Grande (1723) substituiu pelo "santo
sínodo" o papel dos patriarcas, não encontrou oposição de parte alguma.

No século XVI o czar Ivan IV e Possevino, legado apostolico, bem
como o jesuíta Skarge, trabalharam em vão para aproximar de Roma
a Rússia Cismática. a Só as províncias russas que estavam anexas à
Polônia é que em 1595 voltaram ao seio da lgreja-Mãe.

S. Josafat Kunzewicz, Bispo de Polozk e ardoroso apóstolo da ex-
tinção áo cisma, f oi assassinado ( 1623) pelos russos exaltados. 6

Manda a verdade reconhecer que o clero latino e a nobreza polaca
não secund aram os planos de união.

Pedro o Grande, QUê no "Santo Sínodo dirigente" tinha seu pro-
curador militar e se reservara o direito de veto, jamais pensou sêria-
mente em aproximar da Santa Sé a Rússia cismática e subdividida em
tantas seitas. 6
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_ Graças a Deus, melhores resultados obtiveram os esforços em reunir
a Roma os nestorianos da Mesopotâmia e da Pérsia (lZBd), bem como
os maronitas do Líbano, rnonotelitas, e certo número de 

' 
monofisitas

armênios.
Pouco durou a união dos coptas da Abissínia com os católicos ro-

manos.

§ 2Ag. Deísmo na IngtaterÍa.

prolifer aç49 de seij.as protestantes, -a negação de tantos dogmas,o livre exame sôbre as Escriluras Sagrádas, o" descrédito de tôàas as
te conjunto levou
pontos QU€, por
de todos os que
amentos do em-

on de Verulam (t 1626), lord Her-
lgumas conclusões avançadas, que
o cristã, reduzindo-a a um deísino

- ,pela virtude e piedade; tazer pe-
fé nesta vida e na outra. z

, a Lo.go Tornás Hobbes. .(t 1679) ltiu no materialismo, derivando-,o detal deísmo. 3 Sôbre as idéias de Cherbury e o racioíalismo dã Dei-
04) o sistema f ilosof ico-sensualista,
oper, conde de Shaf tesbury, tantó
uoso e f rívolo.

apóstata chefeCollins '. seusMorgan o cris-

, Enfim, par?- coroar tanta sandice, o 
tfli3ro?iuoo, 

Davi Hume se en-
!1egou ao cepticisffio, declarando que a dúvida é o resultado final detôdas as pesquisas ieligiosas.

Estava, assim ,. ã 
- 
Inglaterra no século XVIII em piores condiçõesque nos precedentes. 5

E os males transpuseram os mares.

A França do filosofismo, a Alemanha racionalista, a Eu-
ropa maçonizada, o mundo revolucionado: Eis os efeitos da
razã,o sem tazão a raciocinar sôbre a iazáo de tôdas as coisas,
impotente para devassar os mistérios, perante os quais confes-
saria sua nulidade, se não lho impedisse o desmeOiOo orgulho.
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§ 210. Maçonaria e iluminisÍno.

A maçon aria é filha do deísmo inglês. Começou pe_la as-

sociação dos "f ranc-maçons" ou dos "pedreiros livres". os pe-

dreirós, gue , na Idade Média, collstruíram tantas catedrais, se

agrupavam em associações locais, só podendo trabalhar f ora

delas os chefes mais hábeis, QUê por isso eram chamados "tranc-

maçons".
Ora, a pseudo-reforma paralisou o grande movimento de

fé que provocava as custosas ereções de tão magníficos templos.
- 

Deiocupados, os pedreiros, principalmente em Londres, após

a restauração da cidade incendiada ern 1666, continuaram, to-

davia, agremiados para construírem templos do bem nos cora-

ções dos sócios, mesrno que êstes não f ôssem pedreiros, pois a

ássoci açáo degenerada iâ cs admitia a todos. 1

Na f abriúção dêsses "templos do bem" seguiram o deís-

rro, que então ,igorau, na Inglaterra. O primeiro grald. Oriente

foi cônstituído péta fusão de quatro grandes lojas dos antigos

pedreiros em Londres (17 l7)_-'
Como no dia de S. João Batista elegeram seu primeiro grão-

chefe, ficou S. João como patrono da maçonaria. 3

Como cloutiina admitiram o deísmo com o respectivo indi-

f erentismo. Mas a verdadeira origem da maçon aria, hoje só a

maçon ària simples ou azul é que a reconhece, mantendo os três

graus como oi antigos pedreiros. As demais procur araÍn outras

órigens e por isso também outras regras'

Lo jas uermelhas. -templários, como a do

Brasil, pretende ter ori cos Templários, dizendo

il-,;. ülti,nô-i..rptário Paris, escreveu suas

memonas. Levadas à ordem conseguiram

obtê-las e f undaram sef taçonaria templária.

Refuta-se o tal "d' memorias do templário:
l.o porqu. ô rátim do texto não é o latim de entflq ; 2.i porque . nesse

documento o autor iróõirã nao conhecer a historia dos templários;

3.o porque a maçonaria das lojas a socie-

dade dos f ranc-maçons
As primãirãJ iàJ s na França (cava-

lheirôJ ,i;eitãl- 
- 
õnde" :o 25:

"'v'- 
ú,r-iúoeú a transp elevou o grau su-

premo a 33.
Da reunião das lojas dos templ-ários f ormou-se o "grande Çrie1t_e,^

:'#â*L,qió ;a r"l,çilffi : ii?:'L,x,f á',ÍJo['',r',,i.'lã'?âr,,1f,3" Iü'i;
33) deve fazer para Jõi etevaào á êsse gtqr. Além do mais, bem o de-

monstrr* 
'ã-puãrrui ã-.- õsp-ada que rãcebem, como símbolos de sua

admissáo. +

Na Alemanha prevaleceu o sistema su-eco: 3 graus fundamentais,

3 suecos, 
'ã'í 

;ápitiriàrei. 
-Admitia-se o ensino exotéiico de Jesus ou a

ierisiãuo 
,tTçlgos,'u*Ji[, Tô,ó'"tT,:.:?to 

uo 
?:t= s,1g-*estre,

quis uma 
" 
ue, s"úer ã' õú.- ú;i,ià de verdade gação do ensino
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de Jesus pelos sete monges, de qul falavam, .e n{o . obtendo resposta,
torn-ou-se advers ârio da úaçonaria. E como tal a tratou, quando rei.

B) Cavaleiros da Rosa. No princípio do século XVII diziam os
ministios protestantes: "Alguns cruzados acharam a ped.ra f ilosof al e o
eiixir da vida." Dêsses cruZados tomaram início os maçãos que se inti-
tuiaram "C Rosa". M' se vê que se trata de uma fábula.

C) As as. Cagliostro, aventureiro italiano., . fyndog uma
loja úraçôn oi criaãa por . três judeus de Avinhão. Chama-
ram-na áe ha 90 graus. A esta iá Adão e seus. filhos per-
tenciam.

A de Àlenfis, de 90 graus passou a 95, e desceu a 35. Teria sido
fundada poÍ um sábio d-o Egilo (Orrnuz) convertido por S. Marcos.
Tudo f ictício.

Apreciaçdo; Há mais ou menos um ilhão de maçãos, re-
partidos por umas vinte mil lojas. A que deverão seus rápidos

progressos ? Aos princípios de liberalismo nas crenças e na mo-
ral : liberdade, igualdade, f raternidade.

Não hâ uma direção universal suprema. Por vêzes falta
até a centralizaçáo nacional. Também náo se pode assinar obje-
tivo igual paÍa tôdas as lojas. As piores maçonarias são as dos

paíseJ latinos, onde são anti-monaíquistas e anti-religiosas. Os

iivre-pensadores são incrédulos, além de maçãos. O prof essa-

rem o deísmo iá seria motivo suficiente paÍa os maçãos estarem

sujeitos às penas e censuras da I grej a.

Os males, porém, causados pela maçon aria à sociedade

cristã 5 mais ainãa justificam as bulas condenatórias de Cle-

mente XII ( 1738) "ln eminenti" , Bento XIV ( 175 l ) "Providas",
Pio VII ( 182 1 ) "Ecclesiam" , Leáo XII ( 1825) "Quo gravio Íà" ,

Gregório XV ( 1833) "Mira Íi" , Pio IX ( 1865) "Multiplices in-
ter", Leão XIII ( 1884) "HumAnum genus"'

Ituminismo.o - Movido pela mesma tendência de suprimir qqll-
quer religião e govêrno, Adão- Weishaup! fundou a associaçáo. dos ilu-
ririnados, -os quals os súbstituíam pelas ilumin-aÇõ-e^s da razáo individual

: íBIUrno 
patiiarcal, em que o chefe da f amília fôsse também sacerdote

A seita começou na Inglate Íra, sessenta anos malq tarde -que a
maçonaria. Muito poderosa se tornou em pouco tempo. Só os mais gra-
duádos lhe conheciam o f im, os pequenos e grandes mistérios.

A ela se incorpo raratn pessoas de tôdas as classes sociais.
Depois de sete anos, o- eleitor da Baviera publicou dois decretos

contra 
-a 

seita, porém sem efeito. Enfim achou um folheto da mesma e
o tornou públicó, de modo que seus membros se dispersaram, envergo-
nhados e mal vistos.

lnfelizmente, foram de , nov.o reunidos
crencras para
s insuspeita,
Jesus estava

essentindo iá,
nados.

por Bruner, antigo sacerdote,
a Alemanha católica". Para

quiseram que um zeloso ex-
supressa, lhes tomasse a che-
a maldade da obra. A grande

Carbonaria.' Na Itália igual papel tocou
ciação congênere à maçonaria e iluminismo.

aos carbonários, de âsso-

f) Essa é a verdadeira origem da maçonaria, pois a organização dela combina
com a dos franc-mâÇorrs, e além disso a maçonaria reconhece ter essa origem.

2) X'indel, Geschichte der F reimaurer; Deschamps. Les sociétés secrêtes et

Apontamentos - 20
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Og or.ganizadores foram _Jgrge os pes-
Teófilo Desaguliers e Jaime - últimorte doutrinária. I{ughan, Constit s of thepremier _great 4) ohn Robinson,

Preuve d'une ois 1289, Proof of
I conspiracy; rom olution (1s59);
Lecouteux de soci et religieuses;
Deschamps et étés Langres, r{is-
toire des sociétés secrêtes; A. Lebey, Dans l'atélier maçonique; A. Preuss,

§ 2ll. Filosotismo na França.

Não foi difícil passarem à França ' as idéias ímpias da
Ingl aterra deísta, cujos livros traduzidos na Holanda se difun-
diram e multiplicaram no solo francês, iá bem trabalhado pela
imoralidade da côrte e das altas camadas sociais, e pela carência
de vida de família, que se derivava paÍa as classes inferiores.
O alto clero eÍa conivente com os vícios cla côrte.

Em tal ambiente começaram a ter voga os escritos ateus de Pedro
p_ayle z (t ll0q), âs l'Cartas persas" e õ "Espírito das leis", em que
Montesquieu 3 (t 1 755) ridicul arizou a França e a lgreja, enaltecendo
revoluções republicanas.

O cínico e grosseiro Diderot + (t 1784) uniu-se ao matemático
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§ 212, Racionalismo na Alemanha.

Se os princípios luteranos, principalmente o do "livre exâ-
me", pÍovocaraln os erros deístas e o f ilosof ismo, êstes por sua
v'ez se refletiram na Alemanha do século XVIII e pro duziram o
racionalisrno, se é que náo se prefira reconhecê-lo por filho do
protestantismo, trasciclo sob inf iuência do deísmo f ilosof ico.

Já, em 1672, Mateus Knutzen, em Jena, atacara a autoridade da
Sagrada Escritura e fortnara o partido dos "conscienciários".

A condenaçáo imediata emanada clo imperador Carlos VI contra a
tradução da Bíblia de Wertheim, publicada por L. Schmidt (1735) , náo
impediu que o racionalisnro erguesse a fronte, quando em 1740 o filó-
sof o incrédulo Frederico I I, amigo de Voltaire, subiu ao trono da
Prúrssia. r

Jâ o filosofo pietista Cristiano Wolf, discípulo de Leibniz, formara
o professor Baumgarten, na escola da descren ça. 2 Aplicando à teo-
logia o sistema de Wolf, abriu a porta ao racionalismo.

Logo Frederico Gruner e Salomão Semler escreveram seus ataques
contra a S. Escritura, seu caráter sagrado, sua inspiraÇão, seus misté-
rios, seu Cristo. P ata uns, os dogmas vinham de Platão; conforme
outros, so valiam para a Judéia do Messias.

Da universidade pietista de Halle, onde o nível da moral baixou
horrivelmente 3, passou o racionalismo à de Leipzig, onde pontificavam
Crusio e Ernesti, e a várias outras.

A época do classicismo alemão coincide com a do racionalismo.
Invadiu êle, portanto, o terreno da literatura, de modo que as obras
clássicas de Ef raim Lessing se acham infeccionadas de racionalismo.

Por isso no drama "Natã o Sábio" iguala o cristianismo ao ju-
daísmo e maometanismo . P ara desacreditar Cristo e os apóstolos e
apresentá-los cgmo_impostores,' editou os "Fragmentos de Wolfenbüttel",
de Reimarus (t 1768).

Os poetas Wolf ang Goethe e Frederico Schiller desenvolveram as
opiniões naturalistas de Emanuel Kant (t 1804).

Foram grandes os prejuízos religiosos causados pelos violentos es-
critos de Edelmann contra o "Corão cristão" a, e pela "Escola rno-
dêIo", de Bernardo Basedosr. s

Nenhum estrago, entretanto, suplantou os da "Biblioteca universal
alemã" 6, publicada desde 1765 por Nicolai, livreiro de Berlim.

Era um jornal literário em que se estigma tizavam todos os escritos
razoáveis e decentes, para elogiar os ímpios, grosseiros e sensuais.

Na parte católica da Alemanha o racionalismo introduziu-se tam-
bém, apoiado náo- so por príncipes seculares, mas até por Bispos, que
aceitaram nas universidades os êrros racionalistas. No iempo Oo impe-
rador José II apareceu, embora não bem definido, um comêço de raiio-
nalismo, sobretudo em escritos, que tiveram livre curso nas universi-
dades católicas.

20r.,
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Na de SalzbuÍgo, os professôres, 
- 
beneditinos, Jlermaneceram fiéis

ao catolicismo; contirdo, Danzer, protegido por seu Bispo, tornou-se ra-
cionalista.

dafalso. s

Mogúncia tambem teve alguns maus professôres. O racionalismo in-
vadiu i§ualmente os livros de- cânticos e os de devoção.
r O f im do racionalismo era entáo obter a reforma da liturgia e

introduçáo da moral natural de Kant. Alguns esperavam unir os cató-
licos aos protestantes pela indiferença religiosa, atacar e abolir as
Ordens relígiosas e f undar uma igr_eja nacional, sem procissões, sem
língua latinã, sem breviário nem celibato.

III. CULTO E DISCIPUNÀ

§ 213. Arte cristã e vida religiosa.

O concílio de Trento traçou prescrições apropriadas às ce-

lebrações do culto divino, Pregações e catequeses.

A música eclesiástica formou também objeto de sessões do

concílio. Paulo IV estava paÍa abolir o canto polifono, quando a
"À{issa do Papa Marcelo", a seis vozes, composta por João
Perluigi, nascido em Palestrina, obteve sucesso tal que o Papa

aprovou a música polifônica eclesiástica, desde que digna do

culto divino. Vittoria, Gregório Allegri e Orlando di Lasso so-

bressaíam na música religiosa.
Foram reduzidas a trinta e duas as festas de preceito, e

depois ainda a Inenos, e Pio X as reduziu ainda mais.

As ladainhas não reconhecidas pela S. Sé foram proibidas

nos of ícios públicos. Obtiveram aprovação as f estas de S. José
e a do S. Coração de Jesus 

1, bem como as devoções da Via
Sacra e das Quarenta Horas.

A Inquisição desapareceu dos outros países, continuando só

em Rorna e em forma ciiversa. O estilo da arquitetura da época
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§ 213. Arte cristã e vida religiosa 309

era o gótico, ou da renascença (antigo romano, com imponente
fachada, arqueada, abóbada, ornamentação) ou o baroco (de-
generação da renascença com. mais ornamentos), ou o rococó
(ainda mais degenerado, cheio de arabescos e ornatos). Na pin-
tura e escultura predominou o realismo. São célebres os pinto-
res Rubens, Van Dick, Murillo, Guido Reni. 2

A Igreja nos séc. XVI a XVIII muito deve aos Padres je-
suítas, principalmente na Renânia, Westf âlia, Baviera e Áustria,
aliás os protestantes teriam dominado naquelas regiões. Daí vem

o ódio dos protestantes à Companhia de Jesus QUe, segundo in-
fundadamente afirmam, foi instituída propositadamente para os

combater. Os jesuítas alcanç aram grande prestígio sobretudo nas
universidades, de modo que Ingolstadt era para os católicos o que

Wittenberg era para os luteranos. Dirigiam diversas outras uni-
versidades e escolas superiores, cuja f reqüência de alunos di-
minuiu bastante durante a guerra dos trinta anos.

A vida religiosa na França march ava bem até à introdução
dos erros galicanos.

1) Devoção eombatida pelos Jansenistes. Cfr. Dalgairns, Tbe h_oly Heart oÍ

nha, Lope da Vega e Calderon de la Barca, eom seus autos sacramentais; na
ftálla, Toryuato Tasgo, na Gerusaleme liberata. As poesias latilas dos JesuÍtas
Casimiro Sórbiewski e Tiago Balde rivalizavam com as dos clássicos. A tra-
gédla LúclÍer, de Joost van de Vondel, convertido, lnspirou Milton no "The lost
Paradlse".
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Segundo período.

DA REVOLUÇÃO FRANCESA
ATE'FIOJE.

A. Desenvolvimento exterior da lgreja.

I. DIFUSÃO DO CRISTIANISMO.

§ 214. A lgreja nos primordios do Brasil. 1

\ O descobrinrento do Brasil é, por assim dizer, uma coÍl-
quista religiosa como o demonstra o que segue:

1) Era como grão-mestre da Ordem de Cristo que D. [{en-
rique fundou a escola náutica de Sagres, QU€ lhe dava os re-
cursos para os descobrimentos.

2) P ara assegurar a posse das conquistas f eitas e por
tazer, D. Henrique alcançou de Eugênio IV uma bula pela qual
o Papa concedia à Ordem de Cristo a posse das terras desco-
bertas e por descobrir, desde o cabo Bojador até às Índias.

3) D. Manuel, em cujo reinado se descobriu o Brasil, antes
de ser rei, era grão-mestre da Ordenr de Cristo, à qual a S. Sé
tizera a concessão anterior.

D. João III obteve para sempre o grão-mestrado da Ordem à

Coroa de Portugal, de modo que os reis de Portugal passavam
a administrar as terras da Am érica como grão-mestres da
Ordem.

5) Em 8 de março de 1500, o rei D. Manuel, com tôda a

côrte e com Pedro Alvares Cabral, e os nautas, assistiu na er-
mida de Belém à sta. missa, celebrada pelo Bispo de Ceuta,
pregando êste sôbre as conquistas. Depois ben zeu e entregou as

bandeiras da Ordem de Cristo.
6) Em 22 de abril de 1500, quarta-feira de Páscoa, avis-

taram uÍn monte que cham ararn Monte Pascoal, dando à terra
o nome da Ilha de Vera Cruz, mudado em Terca de Santa Cruz.

7) No domingo da Pascoela o guardiã,o f ranciscano Frei
Henrique de Coimbra rezou a prirneira mis;a no Brasil e pregou
o primeiro sermão.

8) No dia I de maio levantaram o cruzeiro, havendo missa
e sermão paÍa a solenidade da posse da nova teffa.

1) Conforme nota em perÍodo anterior, resume-se aqui tôtla a bistória ecle-
siástica do Brasll, ficando para trabalho de maior especificagão notÍcias his-
tóricas referentes a cada Estado e diocese.

http://www.obrascatolicas.com



§ 215. A Igreja no Brasil colonial

§ 215, A Igreja no Brasil colonial.

I ) Valor moral e religioso dos elementos etnográficoso -O estado moral e rçligioso eÍa péssimo, tanto no referente aos

indígenas como aos colonos. E isso por várias razões: eram
poucos os Padres, e êstes bem pervertidos, por vêzes até piores
que muitos colonos: portuguêses houve que se tornaram mais
selvagens que os indígenas, pois se deram alguns à antropof a-
gia e ao concubinato, como os índios, e mais ainda à ambição
desenfreada e à embriaguez.

A rivalidade entre índios e seus tiranos, bem como entre
êstes e os missionários, dif icultou muito a evang elizaçáo.

Como, no princípio, os únicos missionários eram jesuítas,

eram contra êles tôdas as queixas dos escravizadores de índios.
Distinguiram-se nos trabalhos apostólicos José de Anchie-

tã, Manuel da Nóbregâ, Antônio Vieira e muitos outros. Con-
f orme as zonas, podem dividir-se em duas partes as questões
entre colonos e jesuítas.

a) Entre os jesuítas e os colonos do sul. L Os mame-
Iucos 2 eram homens terríveis; corajosos, sim, mas também
grosseiros e ferozes inirnigos dos índios. Saíam do planalto de

S. Paulo e taziam seus "descimentos" ou "entradas" pelos ar-
redores, no litoral e pelo interior, para prender índios e índias.

b no século XVI havia, no atual Estado do Paranâ, aldeamen-
tos pertencentes à Espanha. Como estivessem quase extintos os
índios nas matas de S. Paulo, os mamelucos tizeram correrias
sôbre aquelas aldeias, donde levaram duma só vez dois mil ín-
dios para o mercado de S. Paulo. Os missionários reclam atam
em S. Paulo e no Rio, mas sem resultado. As autoridades da
Baía, ao receberem tais denúncias, manda Íam abrir uma de-
vassa. Quando, porém , tal foi anunciado em S. Paulo, logo çaí-
ram sôbre os iesuítas, que mal puderam escapar com vida. Tor-
nou-se f ácil então aos mamelucos tomar completamente o Pa-
raná,, fazendo o mesmo, depois, com as reduções do Uruguai.
Os Padres alcançaraÍn do Papa Urbano VIII uma bula em que

se condenavam tais correrias, porém de nada valeu.
Sômente depois é que D. Ioão IV as impediu, adicionando

à colônia portuguêsa o atual Rio Grande do Sul. As entradas
tiveram o proveito de se reconhecer e aumentar a colônia por-
tuguêsa, porém isto se podia tazer sem prejudicar os indígenâs.i

b) Entre os jesuítos e os colonos do norte. Devem consi-
derar-se as duas qualidades de índios: os escravos e os índios
Iivres. s

3l I
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3t2 III época: Idade moderna

Consideravam-se escravizados legalntente os presos em

guerra justa e os iá, condenados à mussu Íana. 4 Só em tais
circunstâncias podiam ser escravizados pelos portuguêses, que
lhes devianr ainda assim melho r aÍ a sorte, segundo o espírito
das leis.

Porém os portuguêses abusavam da lei : guerras justas eram
as provocadas por êles, para escravizar à vontade, desde que os
índios reagissem.

Quando não tinham pretexto de guerra, procuravam lega-
lizar a escravizaçáo dos índios, m altratando-os com pancadas
até llres arÍancar a confissão de estarenr iá antes condenados
à mussu Íana. E os juízes eram coniventes.

Tal a situ açáo verdadeira enl que o Pe. Antônio Vieira en-
controu o Maranhão. Desde logo se dedicou à causa dos índios.
Pregou aos colonos um sermão, que os comoveu e que f icou
célebre pelo pronto e geral ef eito. O governador melhorou a

sorte dos índios, reduzindo os traballtos a seis meses por ano,
dando a liberdade de voltarem ao mato, criando um tribunal
para averiguar se as guerras eram justas.

Dois portuguêses foram nessa época à côrte de Lisboa e

alcanç aÍam muitas rnedidas desf avorá.reis aos índios. Logo após
paÍa lâ viajou o Pe, Vieira e as desfez, conseguindo até a Í1o-

meação de governador do i\tlaranhão p'ara seu excelente amigo
Vidal de Negreiros, disposto a proteger os índios.

O'-tempo de trabalhos foi reduzido a dois meses, e os je-
suítas f oram incumbidos da adnrinistração espiritual e material
dos índios.

Entre o Tapajos e o Xingú subiram a sesseirta os aldea-
mentos. Com a morte de D. João IV, revoltou-se o Maranháo,
de modo que os Padres tiverarn que sair.

Ao voltarem mais tarde iá, náo foram encarregados da parte
material dos aldeamentos, ate que o estado deplorável dos ín-
dios moveu um Bispo do Maranhão a exigir a entrega total dos
aldeamentos aos jesuítas. Gov ernaÍam-nos por um século , até
que em 1755, com a expulsão dos Padres, os índios foram decla-
rados Iivres, porém tinham seis meses de trabalhos f orçados,
impostos do que possuíãfr, e um diretor (sempre dos mais bâr-
baros colonos), que podia exigir dos índios quanto lhe pare-
cesse e cubiçasse, desde que os índios ticassem com o necessá-

rio. A decadência dos aldeamentos foi progressiva até D. João
VI, que iâ nã.o pôde levantá-los.

Os aldeamentos do Maranháo dif eriam dos do Uruguai,
porque êstes eram f echados, aquêles abertos aos portuguêses.
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Beneditinos, f ranciscanos, câpuchinhos, carnlelitas, salesia-
nos e outros religiosos continuaÍam a catequese dos índios.

2) Jerarquia. Foi em 1552 que chegou à Baía o pri-
meiro Bispo, mas, após quatro anos de pontif icado, naufragou
e foi devorado pelos caetés.

Em 1575, a pedido do rei D. Sebastião, Cregório XIII criou
a prel azia do Rio de Janeiro, com poderes qlrase episcopais. Em
1676, o regente D. Pedro conseguiu do Papa Inocêncio XI a

criação da diocese de S. Sebastião do Rio de Janeiro.
No mesmo ano a Sé da Baía foi elevada a Arcebispado, e

criararn-se os bispados de Pernambuco e Maranhão, f icando
Pernarnbuco e Rio sufragâneos da Baía, enquanto Maranhão de-
pendia diretamente de Lisboa.

Em 17 45, por intervenção de D.
brados os bispados de Mari ana e S.

Goiás e Cuiabá.

João V, f oram desmem-
Paulo e as prel azias de

3) Fim dos ten:pos coloniai§" Refletia-se no Brasil o
espírito de jansenismo e absolutismo galicano existente em Por-
tugal em meados do século XVIII.

As invectivas contra a S. Sé nos tempos de Pombal e pos-
teriormente, as dúvidas sôbre a autoridade do Concílio de Tren-
to, o "Placet" régio, o catecismo jansenista obrigatório, as ten-
tativas de um concílio nacional e de uma lgreja separada coÍno
a de Utrecht, a desastrada reforma da universidade de Coim-
bra, que nos fornecia os doutôres e os políticos, tudo isso
era de molde a dificultar e até impedir o desenvolvimento do
catolicismo no último quartel do Brasil-colônia.
1) S. Paulo era então o Estado mais rheridional, com mal determinados limitesa oeste, com a !)spanha. 2) Filhos de branco e indÍgena. S) Índios livressó de nome, pois eram pràtieamente escravos públicós, de quem os portu-
guêses mais abusavam. E) Os que nas tribos estavam eondenados ã sermortos bàrbaramente e depois devorados.

§ 216. A lgreja no irnpério brasileiro.

Em 1807, D. João VI, o regente, veio paÍa o Brasil, fu-
gindo à invasão f rancesa. Em l8l5 morreu-lhe a rainha -máe
D. Maria, a louca, e D. João VI passou a ser rei. Politicamente
muito deve o Brasil a D. João, mas não tanto a religião dos bra-
sileiros.

Entre outros f atos, é de notar que D. João f oi o único de
todos os monarcas que protestou contra a restau ração da Com-
panhia de Jesus. Em 182-1 , D. João voltou a Portugal e lá, se pôs
a combater os direitos da Igreja até 1826, ano em que morreu.
Entretanto, não o f azia por convicção; mais se deve atribuir às
côrtes que se tornaram liberais e oprimiam o rei.
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I ) D. Pedro I. a) Hostilidade à lgreja. Voltando
D. João VI a Portugal, ticou no Brasil D. Pedro com o título
de regente. Mostrou-se logo pouco afeiçoado à religião. Na in-
dependência (1822) não foi possível o S. Padre atender ao en-
viado especial incurnbido de obter unla concordata. 1

Em compensação Leão XI I , flã bula "Praeclarae Portu-
galliae" ', quis estender ao Brasil muitos direitos que antes

o papado concedera aos reis de Portugal. Mas a bula f oi rejei-
tada pela Càmara e pelo Senado como ociosa e inútil, pois o

direito cle apresentar Bispos e párocos a serem nomeados di-
ziam êles náo precisa ser outorgado por S. Santidade, como

se fôra um favor, visto os reis iâ o possuírem por direito ma-
jestático. Além clisso, a bula é ociosa, porque não eratn os grã'o-
mestres da Ordem de Cristo que dotavam as lgrejas, mas sim

os reis de Portugâl t, iâ que a Ordem não tinha tamanha
riqueza que bastasse par a a f undação e dote de tantas igrejas ( ? !) .

Quanto à conversão dos gentios, acrescentavam, êles não

iam debelar os inimigos cla fé a ferro e fogo, pelo que ainda nesse

ponto a bula eÍa inútil. a

Contudo os benef ícios foram distribuídos pelo imperadol,
ainda que indêbitamente. A S. Sé calou-se "pro bono pacis".
A fôrça das circunstâncias obrigou D. Pedro a voltar a Portu-
gal em 1831, abdicando em favor de seu tilho D. Pedro II, de

5 anos de idade, o govêrno de tão vasto império. Além-mar,
D. Pedro continuou a amof inar a .lgreja, substituindo os Bispos
por criaturas suas, e sagradas pelo fraco Bispo de Lisboa. j .

2) A regência. Um dos regentes de D. Pedro II era o
Pe. Diogo Antônio Feijó, político enérgico, porém ultra-janse-
nista e perseguidor da Igreja.

Questões com a ,S. Sd. Foi na regência que se deu o

caso do Bispo Moura. Era êle senador no Rio. Indicado para
Bispo, não foi aprovado pela S. Sé, por causa de ser êle cúm-
plice na questão de matrimônio e celibato, agitada no congÍes-
so. 5 Foram oito anos de lutas que terminaram quase num

cisma. Vendo a S. Sé que o govêrno insistia na aprovação do

Bispo Moura, exigiu que êste assinasse uma declar açáo de fé.

Era bem pouco; ainda assím o govêrno, temendo que Moura
cedesse, o que equivaleria a uma retrataÇão, intimou-o a não

o tazer. Moura obedeceu. O govêrno exerceu maior pressão sô-

bre a S. Sé, enviando-lhe duríssima nota em que ameaçava se-

parar da S. Sé o Brasil. 6

No Consistório seguinte, o S. Padre, p€Íante os embaixa-

dores, mostrou-se ofendido, a ponto de CI representante da In-

I
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glaterra reprovar o procedimento do govêrno brasileiro. Entretâr-
to, a S. Sé respondeu brandamente ao Brasil, e a situação foi
mudando pouco a pouco.

Moura depois retratou-se e resignou. A Câmara apresentou
rnelhor candidato, que obteve aprovação em Roma. Só devido às
duas Câmaras é que o Brasil não se separou da lgreja.

Ordens religios,cs. Sob o domínio das liberdades gali-
canas, o govêrno do Brasil procurou impedir que os superiores
gerais inspecionassem seus religiosos. Não admira, pois, que êstes
caíssem em relaxamento e que até nas Ordens religiosas hou-
vesse rnembros maçonizados. Já antes da Independência, as Or-
dens nã,o se deram com o govêrno. Logo após, D. Pedro I pediu,
por meio do núncio, Qü€ as Ordens religiosas no Brasil esti-
vessem separadas dos respectivos Gerais da Europa. Como a S.
Sé náo cônsentisse, o góvêrno chamou a si os bens das Or-
dens 7 e proibiu-lhes aceitar noviços.

O clero secular não eÍa melhor. Só havia quatro seminá-
rios, Rio, Baía, Olinda e Maranhão. Os Padres eram poucos,
Iiberais quase todos, de pouco preparo em geral, e viviam iso-
Iados e sem comunicação com os colegas.*.*,

3) D. Pedro II. Questão religiosa. A causa última da
questão religiosa foi o liberalismo galicano da lgreja do Brasil.
O que deu ensejo foi a proclamação do dogma da infalibilidade
do Papa ( 187-l ).

Eis o caso. As irmandades cujo f im é promover o de-
côro dos templos, auxiliar as obras de caridade dispunham
de grandes cabedais, pelo que se tornaram orgulhosas e inde-
pendentes dos prelados. Em geral, os maçãos é que as dirigiam.
Em tal estado se achavam as irmandades, quando o capuchinho
pernambucano D. Vital Maria de Oliveira foi para Olinda como
Bispo, depois de haver sido professor no seminário de S. Pauto.
Para comemoÍaÍ a fundação de uma loja maçônica, pediram
que se rezasse missa. D. Vital, embora conterrâneo e afável,
náo consentiu. E se não celebrou a missa. Morreu certo mação;
pediram missa por êle, e com todo o aparato maçônico. Repe-
tiu-se a negativa do Bispo. Como a maçon aria, despeitad4 pela
imprensa, atacasse muito os dogmas da Igreja Católica, D. Fr.
Vital mandou que se instruísse o povo acêrca da maçonaria e
de seus fins perigosos.

' Foi então que as lojas publicaram por alarde os nomes dos
irmãos tripingados, dos quais muitos eram membros importan-
tes de irmandades e conf rarias católicas. Entre êles o grão-
chefe mação Aires de Albuquerque Gama foi logo nomeado para
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iuiz dos irmãos de Soledade, cuja sede ficava próxima ao pa-
Iácio episcopal . Iá náo podia o prelado por mais tempo dissi-
mular, e mandou as irmandades eliminá-los de seu grêmio. Como
recalcitrassem e não atendessem a nenhuma exortaÇão, o Bispo

usou de seu direito, lançando interdito sôbre a conf raria da

Soledade, a do SS. Sacramento e outras. Recorreram elas ao

governador. O govêrno imperial quis obrigar D. Vital a levantar
o interdito; nlas o Bispo não cedeu.

Foi por isso acusado perante o Supremo Tribunal. Em Per-
nambuco o corretíssimo Procurador Geral Francisco Domingues

se recusou a aceitar a incumbência. O prelado foi por outrem

condenado à prisão preventiva no Arsenal da Marinha do Re-

cif e, sem direito ao constitucional habeas-corpus.

A dignidade cle D. Vital , paramentado, protestando que só

deixava suas ovelhas por violência do govêrno, f ê-lo adquirir
as simpatias do povo e até de muitos maçãos. No Rio de Ia-
neiro, D. Pedro de Lacerda o recebeu carinhosamente.

Na sessão do juri, D. Vital triunfou dos corações pela digni-
dade e calma. Se teve advogado, foi porque dois senadores o

defenderam espontâneamente. Estava, porém, de antemão de-

terminada a conden açáo inevitável do Bispo de Olinda. A pena

de quatro anos de prisão, com trabalhos forçados, foi comutada

em quatro anos de prisão simples, na fortal eza de S. João.

Houve protestos contra êsse ato do govêrno, não só em

todo o Brasil, rnas até na EuroPa.

Breve, pelos mesmos motivos, o Bispo do Pará,, D. Antônio

de Macedo Costa, foi prêso paÍa a ilha das Cobras (1874)'
Mandou o govêrno brasileiro um embaixador especial à S. Sé 8

paÍa ver se a tinha a seu lado. A maçon aria lulgou poder com-

pÍar o beneplácito do Sumo Pontífice com dois mil contos, e até

iá corriam boatos de que o Papa anuíra e reprov aÍa o procedi-

rnento dos Bispos. Pio IX, porém, desf ez tôdas as esperanças

dos maçãos, rejeitando a valiosa soma, e elogiando francamen-

te o proceder enérgico dos Bispos de Olinda e do Patâ.

Conno no Senado houvesse diminuído o poder maçônico, e
depois na Câm aÍa também o sovêrno sectário do Visconde do

Rio Branco caísse por causa da questão religiosa, veio o ga-

binete do duque de Caxias, que concedeu anistia aos Bispos

( 1 875).
Essa luta teve suas vantagens: a) mostrou mais uma vez

a maldade dos ímpios e a fôrça da Igreja; b) revelou os ver-
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dadeiros sacerdotes de Jesus Cristo, e também o f also cristão;
c) serviu pat a robustecer a f é.' 

auantô a D. Pedro il, certamente de boa vontade, deve-se

reconhecer que foi educado nos errados princípios que então rei-
navam sôbre a religião.

f) O enviado extraordlná,rio era Mons. X'rancisco Correla Vidigal. 2) Em L827
Leão XII fazla ao Brasil concessões que a Portugal haviam feito os Papas
Leão X em 1.5L4 e Júlio III em 1550. Cf. Furtado de Menezes, Clero Mineiro I.

3) Em desacôrdo com as ori€:ens dos direitos de padroado. 
- 

4) Nem a
S. Sé pretendia mais do que estimular com interêsse re-
ligioso para os filhos das -selva.§. 5) ção para 

- a 
. 
S. Só :

o - chefe do govêrno brasileiro, sacerdo libato eclesiástico !

6) O docuúento é quase um plagiato rt ao sultã,o turco.
7» Embora mais -tarde mudasse essa disposição, vigorararn por algum

tempó as leis sôbre os bens de mão-morta. 8) E' conhecida B. missão es-
peciâl do barão de Penedo, embaixador em Londres.

§ 217. A lgreja na república brasileira.

A mudança de regime governativo no Brasil trouxe des-

vantagens, mas tambérn alguns proveitos, para a Igreja.

a) Desvantagens. I ) A religião católica perdeu o pri-
vilégio de religião of icial do Estado. Antes as várias seitas reli-
giosas eram apenas toleradas oficialmente, e só a religião cató-
lica tinha direito de existência legal no Brasil. Na república,
poi'ém, todos os cultos são tolerados e nenhum é oficial. Por
isso invadiram o Brasil tantas seitas, especialmente vindas da
América do Norte.

2) Com isso perdeu a lgreja católica certa autoridade mo-
ral, com que arltes regia a vida doméstica e social, p. €X., o
casarnento religioso substituído pelo contrato civil, seculariza-
ção dos cemitérios, ensino leigo, etc.

3) Desapareceram os subsídios. A Igreja no Brasil nunca
teve grandes dotações, mas possuía campos, casas, e outros
bens. O govêrno cobrava os dízimos e dava aos sacerdotes uma
côngrua, aliás mesquinha. 1

Com o advento da república, ficaram intatos os bens
eclesiásticos; como, porém, não se cobravam os dízimos, tam-
bérn a côngrua iá, não tinha razã,o de ser. Nisso a república não
violou direito algurn; mas de f ato cessou a paga dos subsídios.

No princípio do novo regime vigorava ainda a lei da "mão
morta" contra os bens religiosos, mas essa mesmo desapareceu
em breve, a pedido de vários prelados.

b) Vantagens paru a Igrejao - I ) Reconquista da liber-
dade. Ficou livre do padroado, isto é, da opressão regalista. O
Papa já poclia usar, também para o Brasil, de suas amplas e
legítimas faculdades na escolha dos Bispos, Íto entendimento di-
reto com êles, na convocação de concílios nacionais, etc.
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Os Bispos se tornaram livres em tôda a sua administração,
quanto aos seminários, paróquias e o ntais.

Também os sacerdotes, nas f unções de pastôres d'almas
como em tudo, f icaram independentes da autoridade civil. E
principalmente as Ordens e Congregações religiosas reconquis-
taram direitos sonegados pela Coroa.

2) Posição honrosa na república. No tempo do império, Bis-
pos e sacerdotes eram ticlos na conta de f uncionários públicos,
de modo que estavarn .numa categoria inferior à dos chefes do
govêrno local e de seus auxiliares.

Entretanto, na república, os Bispos e sacerdotes são trata-
dos como iguais, reconhecida até a superioridade pelo caráter
espíritual. Os Papas que f alecerarn depois da proclamação da
república tiveram luto oticial.

Reataram-se as relações diplomáticas com a S. -. Sé. No
princípio do império houve no Brasil um núncio durante seis

anos. Mas retirou-se, deixando unl internúncio, que depois de

quarenta anos julgou terminado, tambem, seu rnandato no Brasil.
Em l90l , porém, veio um novo núncio, muito bem acolhido por
Campos Sales.

Em 1906, D. Joaquim Arcoverde, Arcebispo do Rio de Ia-
neiro, recebeu a púrpura cardinalícia, para o que muito concor-
reram os esf orços do Barão do Rio Br-attco, mesmo com sacri-
f ícios pecuniários para o govêrno. As def erências do Estado
para com a Igreja têm aumentado sempre no Brasil todo, e ma-
nifestamente.

3) Vigor mais intenso na lgreja. O padroado concor-
ria muito para a apatia no serviço divino. Muitos sacerdotes
pouco trabalhavam, e os Bispos, sem liberdade, precisavam to-
lerar-lhes a inércia. Na republica logo surgiu vida nova, pas-
torais enérgicas, congressos católicos e eucarísticos, solenida-
des religiosas por iniciativa da Igreja nas f estas do centen ário
da descoberta do Brasil e da América. Concílio Pan-Americano
( 1899) , pastorais coletivas. Congressos de vocaçõS,' cle açáo

católica, de operários e jornalistãs católicos, etc. -ryt

c) Dioceses existentes no tempo do imperio:

551 S. Salvador da Baía, elevada a arquidiocese em 1676.
676 - S. Sebastião do Rio de Janeiro, elevada a arquidiocese em 1892.
677 + S. Luís do Maranhão - " '3 '( (( 1921.
719 Belém do Pará " '( '( (6 

190ô.
745 - Mariana (Minas Gerais) « 'c " ç' 1906.
745 - S. Paulo " '3 33 t' 1908.

826 cuiabá '( 3c (' (( l9lo'
826 Goiás " (( (' (3 1932'
848 - Pôrto Alegre '3 t3 '( (' 

1910.
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1854 F ortaleza
1854 Diamantina (Minas Cerais)
1876 Olinda e Recife

1 903
r 907

l 908

1915

1916
r 9l8

l92t
1922

1923
1924

t925

t926

1927

1928

república brasileira

elevada 2 arquidiocese

3lg

em 1915.
33 1917.t l gl0.

d) Fundação de novos dioceses.

1892 Manaus
Curitiba
Niterói
Paraíba

1895 Espírito Santo
1897 Maceió
t 900 - Guaxupé (Minas Gerais

Pouso Alegre (Minas Gerais)
Ilhéus (Baía)
Uberaba (Minas Cerais
Campanha (Minas Gerais)
Ribeirão Preto '(S. Paulo)
S. Carlos do Pinhal (S. Paulo
Botucatúr (S. Paulo)
Taubaté (S. Paulo)
Campinas (S. Paulo)
Florianopolis 3'

1909 Natal
1 910 Aracaj ú

Corumbá (Mato Grosso)
Montes Claros (Minas Gerais)
Pelotas (R. G. do Sul)
Pesqueira (Pernambuco)
S. Luís de Cáceres (Mato Grosso)
Uruguaiana (R. G. do Sul)

19l l Santa. Maria (R. G. do Sul)
l9l3 Pôrto Nacional (Goiás)

Caetité (Baía)
Arassuaí (Minas Gerais)
Barra (Baía),

l9l4 Crato (Ceará)

3' 33 5ú 1926.

3t 3' 't 1914.

3e 33 $ lg?f..

'3 " 1927.

r924

Caiazeiras (Paraíba do Norte)
Caratinga (Minas Gerais)
Sobral (Ceará)
Penedo (Alagoas)
Garanhuns (Pernambuco)
Nazaré (Pernambuco)
Aterrado (Minas Gerais)
Belo Horizonte, elevada a arquidiocese em
Valença (Rio de Janeiro)
Barra do Pirai (Rio de Janeiro)
Campos (Rio de Janeiro)
Petrolina (Pernambuco)
Juiz de Fora (Minas Gerais)
Santos (S. Paulo)
Sorocaba (S. Paulo)
Piauí
Bragança (S. Paulo)
Cafelândia (S. Paulo)
Ponta Grossa (Paraná)
lacarézinho (Paraná)
Lajes (Sta. Catarina)
Joinüle (Sta. Catarina)
Assis (S. Paulo)
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rcm

r 933
I 934
1 935
l 937
1 938
I 939
r 940
r 941

1944

III época: Idade moderna

e) Prelazias:
A começar do ane de 1903, em que se fundou a prelazia de San-

tarém, no Párâ, tem a S. Sé confiado a diferentes Ordens e -Cgngregações
nada nrenos de vinte e quatro prelazias nullius e duas pref eituras apos-
tolicas disseminadas do norte ao sul do país.

f) llaçonaria e positivismo.\
Essa é a repúbiica que a maçonaria e o positivismo se gabam de

haver proclamado no Brasil.
Quà a política no Brasil sempre estêve influenciada pela ma.çonaria,

não hâ negar. Na proclamação da república, entretanto, não foi menor
a atuação

Dai o iversário da
sileira, o p af irmado n

cial qíe 'ra Brasil aos
(isto 'é, à to e armad

f il 
os pos il têm boa vontade para como 
8ro'.'u, 

t 
u'T,tlÍJil?, '"T'lff:;. armada

br mais cidadãos.

§ 2lB. Missões na América.

O Csnadd ,, evang elizado por missionários f ranceses,

principalmente, clesde 1535, mostrou-se f iel ao catolicismo em

tôdas as circunstâncias, mesmo quando a influência inglesa no

país vizinho queria irnpor-se aos canadenses. O bispado de

Quebec, ereto em 167 4, f oi elevado a arcebispado em 1819,

tendo por primeiro Arcebispo Mons. Plessis. As conversões au-

mentaram com a união do Alto-C anadâ ao Baixo-Cana dá, ato

êsse do qual os protestantes debalde julgavam poder tirar par-
tido. Hojô tão giande é o número cle católicos, que iâ conta I
províncias eciesiásticas e mais de vinte bispados, af ora as pre-

lazias.

)

e)

Lr
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Nos Estados U nidos 2, amálgama de elementos etnográ-
ficos heterogêneos, mas aterrados a suas seitas, foi bastante que

a indepenciência nacional (1776) igualasse o catolicismo aos

demais cultos t pãÍa que êle se desenvolvesse ràpidamente. Com

ef eito, isentando do serviço militar os eclesiásticos e de impos-
tos também, e permitindo livremente o culto católico, o govêrno
americano deu quanto a lgreja necessita paÍa progredir. Havia,
até então, uns 3C.000 catóiicos sob a jurisdição do vigário apos-
tólico de Londres, mas logo em 1789 surgiu o primeiro bispa-
do, em Baitimore, e hoje pata uma população de 25 milhões de

católicos existe a mais proporcíonada hierarquia. Verdade é que

certas tendências para a independência de orientação e uma ati-
vidade demasiaclo natural, com desprêzo dos votos religiosos,
levaram Leão XIII a condenar o americanismo. Felizmente não

. houve luta. Se devêssemos aquil atar do espírito religioso só

pelo número de sacerdotes, de seminaristas e de religiosos, de

templos, de instituições católicas e obras de assistência social,
seria dever colocar os Estacios Unidos em lugar de destaque no

grêmio da lgreja Católica.

O Mexico 3, nascido à sombra do catolicismo, conta mais
de 10 milhões de católicos, com uns 30 bispados, e seis me-
trópoles, números êstes em parte modif icados pelas persegui-

ções sofridas pela Igreja mexic ana, gloriosa não só pelos tem-
plos e institutos de ensino, senão que ainda mais pela coragem
de seus mártires. Entretanto, parece QUê, se melhor organizaçáo
das f ôrças católicas houvesse 'obrigado o ditador Iuarez (t
1872) a respeitar a religião da maioria dos mexicanos, não te-
riam sido expulsos os religiosos nem proibidas as vestes tala-
res, proibido o ensino religioso, exilados os Bispos , tuzilados os

sacerdotes remanescentes. Exceto Porf írio Dias, os demais pre-
sidentes têm hostilizado a lgreja.

America Central. As repúblicas da América Central,
acompanhando as vicissitudes políticas de suas vizinhas maís
poderosas, na guerra pela independência, estiveram ora unidas,
ora separadas, em completa instabilidade, prejudicial a todo de-
senvolvimento, especialmente ao religioso. Concorreu também
para o estancamento da vida religiosa a influência maçônica
que burlava das convenções eclesiásticas, expuls ava religiosos
para lhes confiscar os bens, e exilava sacerdotes e Bispos. Não
obstante, ora numa, ora noutra república se conseguiu aumentar
o número de instituições religiosas e mesmo de sés episcopais.

Apontamentos - 21
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322 III época: Idade moderna

Nas Pequenqs Antilhas as missões floresciam mais que nas
Grandes Antilhas, freqüentemente assoladas por perseguições re-
ligiosas.

Na Colômbia e V enezuel'a o clero foi violentamente perse-
guido de 1845 a 1852, em 1859, l8ôl e 1903. A Yenezuela,
porém, separando-se da Colômbia, concluiu uma concordata com
a S. Sé (1862), o que náo impediu a perseguição movida pelo-
presidente Blanco ( 1870) contra o catolicismo. Depois de 5
anos anrainaram-se os ódios e desapareceu a legislação anti-cleri-
cal. Na Colômbia também a situação melhorou, graças à po-
derosa intervenção de Pio IX e Leão XIII. Ambas as repúblicas
mantêm relações diplomáticas com a §. Sé.

O Equ,ador atravessou glorioso período sob a presidência
de Gabriel Garcia Moreno4 (186 l-75), cuja piedade e reti-
dão tombou gloriosamente aos golpes de punhal assassino, as-
salaríado pela maçon aria. As perturbações no campo religioso
diminuíram nos últimos tempbs, de modo que está em boas re-
lações com a S. Sé, cujo representante reside em Quito.

O Peru, pátria de S. Rosa de Lima (t 1620), foi vítima
de espoliações eclesiásticas, insuf ladas pelo maçonismo liberal.
Atualmente as relações entre Igreja e Estado são muito amis-
tosas. O núncio apostólico reside em Lima.

A Bolívia, missionada principalmente por franciscanos, so-
f reu as conseqüências político-religiosas dos países vizinhos, O
núncio apostólico reside em La P az.

O Chile tem gozado habitualmente de paz religiosa e, con-
seqüente, floração de vida cristã. Nos últimos tempos, entretan-
to, tem sido muito visado pelas maquinações comunistas.

Na república Argentina existe um "modus vivendi" entre a
Igreja e o Estado, o que tem impedido felizmente o retôrno às

antigas hostilidades. E' o segundo país da América Latina que
conseguiu as honras de uma sé cardin alícia, após o esplendoroso
Congresso Eucarístico Internacional em Buenos Aires ( 1934).

O Paraguoi, missionado pelos jesuítas, teve o B. Roque
Gonzalez por primeiro cura da catedral de Assun Çáo, antes de
êste ingressar na Companhia de Jesus. Seu martírio se deu perto
de Ijuí 6, no Rio Grande do Sul. Aos Padres salesianos muito
deve o Paraguai moderflo, embora não tanto como a Patagônia.

O U rugu'ai viu criada a primeira diocese, Montevidéu, em
1878, a qual em 1897 f oi elevada a arcebispado com 2 suf ra-
gâneos,
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Os países da América Latina 6 celebr aram em Roma
( 1889) o Concílio Plenário Latino-Americano, cujas decisões

muito contribuíram paÍa a reforma da disciplina eclesiástica no

continente americano.

1) A. tr'ornet, art. Canada (catholicisme) no Dict. de theol. cath. - _2) _L. W.
Bacon, A history of American Christianity; O'Gorman, A h-tqlory of tlre -Roman
Catholic Church 

- in the United States ; Vicomte de Meaux, l'Eglise catholique et

do Sul (obra inglesa).

§ 2lg. Missões entre pagãos.

O interêsse pelas missões entre os inf iéis é um traço ca-

racterístico da vitalidade da Igreja Católica nos últimos séculos.

Tôdas as Ordens e congregações religiosas se têm dedicado ge-

nerosamente à conversão dos gentios, surgindo muitas delas,

recentemente, destinadas com essa 'f inalidade missio nâria.
Enr 1822, Paulina Jaricot, rnodesta senhora, fundou em

Liáo a "Obra da Propa gaçáo da Fé", QUê um século mais tarde
Pio XI elevou à dignidade de obra pontif ícia.

Forbin Janson, Bispo de Nancy, ideou a "Obra da Santa
Infância" ( 1843), pata obter da inf ância cristã resgates de

crianças pagãs.
A "Obra de S. Pedro Apóstolo" para a torm açáo do clero

indígena, e a "União Missionária do Clero" completam a de-
monstração do vivo interêsse de Bento XV e Pio XI pela con-
versão dos inf iéis.

A começar do setent riã,o europeu e dos países protestantes
e cismáticos, todos os povos vêm sentindo a benéfica influência
missio nâria.

No Extremo Orierrte, o Iapáo, relacionado só com os pro-
testantes holandeses, abriu os portos a outras nações ( 1854-60) .

Missionários franceses aproveitaram o ensejo de se estabe-
Iecer em Nagasaki, donde irradiaram sua açáo, tendo o consôlo
de encontraÍ conservada a fé cristã através de dois séculos de
completo abandono, após a frutuosa evangelizaçáo primitiva
efetuada pelos dominicanos.

Em 1862, Mons. Gerard foi nomeado vigário apostólico
de Yokoh ama, onde ainda sof reu numel'osas perseguições. Após
a liberdade religiosa ( 1864), Leão XIII formou a província
eclesiástica de Tóquio ( 1880) . Apesar da natural altivez nipô-
nica, o catolicismo tem penetrado em tôdas as camadas sociais.

21r
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Pio X sagrou em 1907 o primeiro Bispo japonês, paÍa Na-
gasaki. Os jesuítas mantêm uma universidade católica em Tóquio.

Na China continuaram as perseguições aos católicos até
1840, época do martírio do Bem-av. Pe. Perboire. O espírito
de xenofobia, que tantas vêzes levou o império a lutas infelizes
com a França, Inglaterra, Rússia e Japão, feria invàriavelmente
as missões católicas. Leão XI II, todavia, estava ern boas rela-
ções com o govêrno chinês, de modo que pouco faltou para
instituir uma nunci atura apostólica em Pequim. Novas tormentas,
porém, a que não estava alheio o imp.erador, vieram demonstrar
quão diminuta conf iança merecia aquela boa vontade.

Em 1924 conseguiu-se realizar urn concílio plenário de tô-
das as missões chinesas, ao qual compareceram 43 vigários
apostólicos, 6 pref eitos apostólicos e nrais 40 dignitários. Muitos
são os missionários que trabalham na China, onde o número de
católicos ia excede de 3 milhões.

A I ndo-China, que atravessou longo período de persegui-

ções, no comêço do século XIX contava 500.000 cristãos, número
que duplicou no segundo quartel do mesmo século.

Na Índia. A conquista das Índias pelos inglêses foi grande
empecilho paÍa as missões portuguêsas lá existentes (Goa, Co-
chin, Mal aca, Macau, etc. ) .

A S. Sé fundou então alguns vicariatos apostólicos nas pos-
sessões inglesas, e ao mesmo tempo Gregório XVI suprimiu al-
guns bispados. Foram conservados os arcebispados de Goa e o

bispado de Macair, com direitos muito restritos. O cabido de
Goa, amparado pelo Bispo de Macau, protestou contra a nova
organ ização eclesiástica. Mas causou grande dano às missões
essa desunião. O cisma durou até 1886, tempo em que Leão
XIII restabeleceu a hierarquia.

Na Persia os missionários católicos, de 1834 para cá, pu-
deram reaver suas igrejas. Várias seitas orientais se reconci-
Iiaram com Ronra. O govêrno favorece a religião e mantém re-
Iações diplomáticas com a S. Sé.

A Turquia, sob o fanatismo dos muçulmanos, âs ameaças
da Rússia e as intrigas dos cismáticos, tem of erecido árduo
canlpo de ação aos missionários das dif erentes congregações
religiosas. Em 1860 se deu um abominável massacre de cristãos
rro Libano e na Síria. Os jesuítas mantêrn com ef iciência mis-
sionária a universidade de Beyrouth. Os cristãos já ultrapas-
saram de um milltão.

A situação da Palestina, sob o domínio turco, continua in-
solúvel mesmo com o protetorado das potências européiás. O
mo'rimento sionista, após a conf lagração européia, antes tem
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agravado, que melhorado, o ambiente religioso. A guarda do
Santo Sepulcro continua a cargo dos franciscanos, que muito
têm sof rido dos muçulmanos e dos cismáticos.

O convertido Pe. Afonso Ratisbonne organi zou uma cruzada
universal de preces pela conversão dos judeus.

Na Áf rica. Apesar dos grandes esf orços dos missionários,
pouco resultado se tem obtido na cristianização da África do
Norte. Há, vicariatos apostólicos em Trípoli, Egito, Abissínia e

Tunísia; um arcebispado em Argel com bispados suf ragâneos
em Oran, Constantina, e um bispado em Ceuta. O arcebispado
de Cartago f oi restabelecido ern 1884.

Os missionários mais importantes foram Ryllo, S. J., na
África Central e Keroblecher, e o Bispo Daniel Combon!.

A costa ocidental foi evang elizada pelos Padres do Espí-
rito Santo e do Imaculado Coração de Maria. Grandes foram as
dif iculdades dos missionários. Em Madagascar os missionários
forarn perseguidos pela rainha Ranavolana. 1 Em l86l Pio
IX criou um vicariato apostólico na ilha.

Na Abissínia trabalharam os capuchinhos. O maometanis-
rno é o máximo empecilho paÍa as missões africanas.

No continente australiano, descoberto pelos f ranceses, f un-
dou-se um vicariato apostólico iá em 1820 2, e que estivera
sujeito ao vicariato: estabelecido em S. Maurício. Alcançou em
pouco tempo uma numerosa população de católicos. No ano de
1842 formou-se uma província em Sidney, com os bispados de
Adelaide e Hobart (na Tasmânia), seguindo-se a êstes vários
outros Ãao elevados a metrópoles como os dois primeiros:
Àfulbourne, Brisbane e Wellington (Nova Zelàndia). ,

Em 1884 celebrou-se o primeiro concílio provincial ; dois
plenários em 1885 e 1895.

Em 193 I a Austrália possuía 5 arcebispados, 14 bispados
e vários vicariatos apostólicos espalhados pelas -ilhas.
1) La Veslêre,. S. -J., Histoire de Madagascar. 2, AÍ O'Flynn viveu secreta-
mente como vigário _apostólico, desde 1819 até 1818, s) Salvado, o. s. 8.,
Memorle storlche dell'Australia.

II. IGREJA E E§TADO.

§ 220. A lgreja perante a revolução francesa
De 1789 1804 passou a França pela mais terrível das crises polí-

ticas, a qual lhe mudou visceralménte o sistema administrativo e so-
cial. r

Fra dJ'?,1?"rolX^.:;3*::' 
a

peit :àtálJ,T*3"r'".Tr,,?*#i"n';
Ren

-

http://www.obrascatolicas.com



326 III época: Idade moderna

b) próximas: os impostos exorbitantes sôbr.g o poyo Quet além de
não ter' direito algum, devia pagar 3/+ dos tributos da nação; o es-
gotament com a guerra .da independência americ ana;
ãs intrig ns, qug- ambicionava o poder ; a desigual-
dade de reza, clero e Povo.

Ocas dos Notáveis, reunida por Luís XVI (-1775),

recusara-se a adotar os imprescindíveis meios de salvar a França. De-
viam ser extraordinários para impedir o "def icit" crescente, precursor
da bancarrota.

Experimentou o rei convocar os Estados . Gerais ( 1789), qu.g desde
1614 nâo f uncionaram. O povo, desolado e iâ exausto de contribuições,
contava com a simpatia dd grande parte do clero, que o auxiliou até a
obter a preponderância na Assembléia. a

Logol jülgou-se ela a única representgnte . da _nação, e se transfor-
mou erã RssehUléia Nacional. A 14- de julho de 1789 tomou a Bastilha,
prisáo de Estado e f,ortaleza capa? de dominar Paris. Os Estados Gerais
ãutomàticamente arvorados em Assembléia Constituinte ( 1789-91 ) pro-
mulgaram a declaração dos direitos do homem 5, isto . é, ? soberania
popülar, a liberdade 

-de 
crenças e da imprensa e o direito de revolução

paÍa resistir a opressores.' O rei sofreu 
'"o grande susto" pela revolta dos camponeses. Teve

de aceitar a bandeira lricolor, e re :onhecer a constituinte, bem como a
escolha do revolucionário Bailly para prefeito de Paris.

Para diminuir a desordem; ; nobieza logo renunciou aos antigos
direitos, aos títulos e às isenções de impostos.

O clero também desistiu dos dízimos, dos direitos de es-

tola, e da dispensa de contribuições, f icando quase sem subsis-

tência, pois eram insignificantes as compensações propostas. 6

Contra os protestos de Muray ?, mas apoiado por Mi-
rabeau, o Bispo Talleyrand 8 propôs a secula rizaçáo dos bens

eclesiásticos.
Os conventos f oram supressos, e aos

dida uma pensão anual. Conservaram-se e

os mais observantes, e o govêrno os tolera
Congregações de assistência social e benef icente.

A "constituição
conseqüências: I ) os

forme o número dos
pressos, exceto para

civil do clero" e, de 1790, teve péssimas

134 bispados foram reduzidos a 73, coÍl-
departamentos; 2) todos os benef ícios su-

os seminários; 3) extinguiram-se os cabi-

dos, devendo o Bispo ser cura da catedral e ter por conselhei-

ros os párocos; 4) limitou-se o número de vigários, e, portanto,

o das paróquias; 5) aboliu-se a jurisdição do Papa relativamente

à França; 6) a eleição do Bispo devia ser feita pela assembléia

ordinária do departamento, onde tomavam parte judeus e pro-
testantes, paÍa depois ser aprovada por algum metropolitano ou

Bispo maís antigo e, enfim, também, e apenas, notific ada a

Roma ; 7) semelhante devia ser a nomeação do pároco.

Luís XVI , náo sabendo o que tazer, procurou entendimento

com Pio VI e não ústante, timidamente, assinou tal constitui-

ção. O P apa, como também vários Bispos, protestaram contra
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ela. Para exercer suas funções, submeteram-se ao juramento

obrigatório de aceitá-la. apenas um Cardeal e 4 Bispos 10; dos

saceidotes, menos da metade se sujeitou. No ano seguinte, Pio

VI condenou a constituição civil do clero. Mas a Assembléia

Constituinte, para se vingar, transformou em panteão a igreia
de S. Genoveva, e ordenou a confis caçáo de Venessino e
Avinhão.

Quando Santerre quis colocar o rei sob a proteção da Legislativa,
a multidão invadiu as Tulherias, onde se achavam o rei e os deputados,
e exigi irano
venção o rei
nobres, iã, em
e conh setem
f amigerado Danton.

A convenção (1792-95). Compuhha-se de três grupos:
1) os girondinos, iá, mais abrandados, que formavam a direita. Eram

impotentes em Paris, mas tinham o apoio dos departamentos, sobretudo
de Gironde.

2» Montanheses, cruéis jacobinos 16, da coàuna de Paris.
3) Os tímidos deputados da planície que se inclinaram finalmente

paÍ.a os montanheses. Foi a assembléia mais terrível: aboliu a monar-
quia, proctamou a república, condenou à morte o rei Luís XVI e de-
cretou o regime do "Terror'r, €m vista da invasão estrangeira e do le-
vante dos cátólicos da Vendéia, que não admitiam a profanação do do-
mingo, das igrejas, cruzes, f estas, etc. Deu-se a abolição do calendário
e de tudo o que .lembrasse o cristianismo; as 44 mil guilhotinas tra-
balhavam continuamente, correndo em Paris e nas províncias rios de' Sangue. 16

Um Bispo e treze vigários abjuraram solene e escandalosamente
o cristianismo. No altar de Notre Dame foi entronizada e venerada a
deusa-razã,o, uma impudica dançarina. Vendo os extremos a que chegou
a França da Revolução, Robespierre 17 decretou a fé num Ser
Supremo. 18 Chegou a vez de a guilhotina degolar náo só a rainha
Maria Antonieta e os monarquistas, mas também Danton e Robespierre.
Com a morte dêste, caiu o Terror, houve reações, mas Napoleão Bona-
parte venceu os insurretos. A convenção organizou então a república e
confiou o poder executivo a cinco membros que formaram o Diretório.

O Diretório. 7e O exército f rancês repeliu os invasores estran-
geiros,
quista
Tabor,
O Dire
parecia

§ 220, A Igreja perante a revolução francesa
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lerar o culto. Porém com o f racasso do golpe de Estado contra o
Diretório, ainda pioraram as condições do c1ero, que recomeçou a ser
executado, ou quando menos deportado paÍa Caiena.

a sofria era o clero juramentado e
os p-r damente à França, Bonaparte se

primei de novembro de 1799).
Pio VI zt morreu prisioneiro na França (agôsto de 1799), por

não ter aprovado a situação criada pelos f ranceses na ltália.
O Consulaqo.^ Quase todo o poder executivo pertencia so ao pri-

meiro cônsul. O Conselho de Estado propunha as leis, o tribunado as
discutia, o corpo legislativo as votava e o senado aprovava ou rejeitava.
Napoleão_ suprimiu a liberdade de imprensa e a dos prefeitos e juízes.
Com a S. Sé ( l80l ) estabeleceu uma concordata. Só então comelou o
clero a gozaÍ de alguns direitos, e as igrej as e escolas a se reabrirem.

1) Mazas, Ilistoire de Ia révolution française; 'Weiss, 'Weltgesch. VII; Taine,
Origines de la tr'rance contemporaine; Hohof, Die Revolution seit dem 16.Jahrh. 2) LuÍs XVI era bom, pessoalmente, ma,s incapaz de reprimir os
abusos da côrte. 3) A Renascença muito contribuiu para tal degenerescência.

4) Sieyês" Vigário geral de Chartres, escreveu os opúsculos "Qu'est-ce que
le tiers êtÃt?" fartamente disseminados entre aB massas durante os Estados
Gerais de 1789. E, na Assembléia, 207 eclesiásticos se reuniram ao terceiro
ectado, além de outros que eram representantes do clero. Tal exemplo foi
seguido por deputados da nobreza, - 5) 'W'alch, La declaration des droits de
l'homme et du citoyen et l'Assemblée constituante. 6) Barruel, Collection
eccleslastique (7 vol.) ; Barruel, Hist. du clergé en France pendant la revol. ;

Barruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme; D'Hesmivy d'Âuri-
beau, Mém. pour servir à la hist. de la persécution fra^nçaise recueillis par les
ordres de Pie VI ; Jager, Hist. de l'Eglise de tr'rance pendant la revolution ;

Picot, Memolres pour servir à I'hist. ecclés. du XVIIIe. siêcle; Jervis (angli-
7» O extraordinário orador

om tal ard,or, que 'a S. Sê
memoires inédites du Card.
d'Autun. Paris, 1903.

; Schmidt, Pariser Zustãnde
Pisani, Repertoire biogra-

phigue ergé
Írangais des
Ordr-es der
Civilehe Pre-
tendera J á"

havia s no
convento dominicano de S. Jacó. 16) Carron, Les confesseurs de la foi dans

; \il'interer, La persécutlon
M. Robespierre. 18) Â.
19) Yictor Pierre, La Ter-

politique et religieuse aprês
m os deistas. Cfr. Grég:oire,
de la captivité de Pie Vf .

§ 221. Napoleão e Pio VII.

Pio VI morreu em 1799, em Valença, no Delfinado. No
ano seguinte, os Cardeais dispersos se reuniram para o concla-
ve t em Y eneza, onde foi eleito o beneditino Chiaramonti,
Bispo de Ímola, o qual tomou o nome de Pio VII, homem da

Providência para as dif iculdades que iam surgir. Escolheu o

Cardeal Consalvi paÍa seu secretário de Estado. 2

Napoleão, primeiro cônsul da França, reconheceu que era
necessário restabelecer a religião católica no país. P ara êsse

fim mandou seu embaixador a Roma. Entretanto, punham obstá-
culos à concordata os inimigos da Igreja e os realistas, aquê-

L.
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les por ódio à religião, e êstes para náo consolidarem o poder
de Napoleão.

As exigências e pressas de Napoleão eram tais Quê, passa-
dos os últimos cinco dias de pÍazo, o embaixador voltou de Roma,
leyando consigo o Cardeal Consalvi para Íazer as negociações
em Paris. Consalvi foi bem acolhido. Com muito afinco e acerto
ref Ietiu e trabalhou dia e noite, em circunstâncias dif icílimas,
longe do Papa e rodeado por conselheiros partidários de Na-
poleão. No dia em que se devia assinar a conc.ordata, apresen-
taram-lhe um documento f also. Consalvi não o assinou. Na-
poleão, que era cúrnplice, enfureceu-se; mas a prudência de
Consalvi conseguiu que se assinasse a verdadeira concordata
( 1801 ). ,

Na festa da Páscoa do ano seguinte foi ela publicada. Eis
alguns de seus pontos: I ) celebr açáo pública do culto católico,
autorizada pelo govêrno e de acôrdo com o regulamento da po-
Iícia, necessário para a tranqüilidade publica; 2) nova divisão
das dioceses na França: dez metrópoles e cinqÍienta bispados;
3) autorização para serem demitidos os titulares dos bispados,
que fizeram dificulclades ao P apa, não renunciando aos bispa-
dos atuais; I I ) dispensa ao govêrno de dotar os cabidos das
catedrais e os seminários; 1 3) posse pacíf ica dos antigos 'bens

eclesiásticos, em f avor de seus detentores; l6) nomeação dos
Bispos pelo primeiro cônsul, €ffi gõzo dos mesmos direitos que
o antigo govêrno; 17) necessidade de nova conven çáo no caso
de não ser católico o cônsul. a

Em tal concordata a lgreja tazia muitas concessões, mas
Pio VII a ratificou, embora contra os votos de alguns Cardeais.
Os inimigos da Igreja não a queriam por causa do artigo I.
À'laiores dificuldades achou o Papa, quando trinta e seis Bispos
se recusaram a resignar como o exigia a diminuição do número
de dioceses. 5 Esgotados os avisos paternais, Pio VII os
depôs, do que resultou formarem-se dois pequenos cismas. 6

Pior ainda foi que dez Bispos juramentados foram nomeados
por Napol eáo, sem se retratarem. Ainda mais grave foi ter Na-
poleão introduzido e proclamado, junto com a concordata, 77
"artigos orgânicos" galicanos, como se fôssem combinados com
a lgreja e como se formassem parte da concor data.l A S.
Sé protestou, mas em vão. Assim é que lá, figuravam o "placet",
a faculdade concedida ao clero de recorrer ao govêrno contra
seus superiores, a divisão dos Padres em duas classes, etc.

Daí se infere que a concordata, que fêz grande bem, apesar
de atacada mesmo por bons católicos, não conseguiu repôr a
Igreja f rancesa em serr verdadeiro rumo.
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Em 1804 Napoleão quis a sagração de imperador. O Papa
não sabia o que tazer: de um lado protestavam as côrtes es-

trangeiras e os legítimos herdeiros dos Bourbons, e vários Car-
deais se manifestavam contra a viagem do S. Padre à França
paÍa tal fim; do outro lado, indo a Paris, Pio VII esperava al-
cançar vários benefícios para a Igreja da França e para o bem

da religião. 8

Decidiu-se a empreender a viagem, sendo bem recebido por
tôda parte. Mas , flã sagração, Bon aparte têz o P apa esperar
uma hora; depois, sagrado pelo Pontíf ice, tomou a coroa e a

impôs a si próprio e à rainha, mostrando assim quão pequena

consideração tinha ao Papa.

Pio VII alcançou de Napoleão muito exíguas concessões,

não conseguiu a retirada dos artigos orgânicos, nem a restrição
das legações.

Apenas o Pontíf ice voltara a Roma, Napoleão ocupou
Milão para ser coroado rei da Itália. e O reduzido bem 10

que à Igreja na França têz Napoleão foi por dernais compen-
sado, a cada passo, com pretender tazer da S. Sé meio paÍa
concluir seus altos planos de dominador do mundo.

Atreveu-se a supôr que o S. Paclre dissolveria, a mando seu,

o matrimônio de seu irmão Jerônimo. Ocupou a tortaleza pon-
tifícia de Ancona (1806), apesar das reclantações do Papa. Pre-
tendeu que o Papa considerasse como inimigos seus os adver-
sários do imperador, e que reconhecesse, contra os direitos da
Igreja, seu irmão José Bonaparte como rei de Nápoles. 11

Como em consciência o Papa náo pudesse anuir a tais de-
sejos e exigências 12, Napoleão mandou ocupar Roma, e

exilou muitos dos melhores Cardeais, prendeu Consalvi e ane-
xou à França o resto dos Estados pontifícios. 13

O anátema, que Pio VII lançou então sôbre Napol eáo foi
vingado com a prisão do Papa e do Cardeal Paca, seu secretá-
rio. la Os Cardeais restantes foram levados a Paris, onde

Napoleão esperava por seu intermédio atrair Pio VII à sua causa.

Mas os Cardeais permaneceram fiéis, e com energia treze dêles

se recusaram a assistir ao casamento de Napoleão com Maria
Luisa.

Quanto à liceidade dêsse casamento náo está bem claro o

caso: pois sê, de um lado, só a S. Sé e não o tribunal metropo-
Iitano de Paris, é que podia decidir se era inválido o casamento

de Napol eáo com Josef ina de Beauharnais; do outro, Napoleão

aduzia gue, pretendendo constituir uma dinastia, nunca tencio-

nara casar com Josefina, se soubesse que era estéril.
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Napoleão obrigou os treze Cardeais a deixarem suas in-
sígnias e privou-os de seus bens. 15 Entretanto falhararn tô-
das as tentativas de Napoleão a fim de obter que o Papa ce-

desse os Estados Pontif ícios, e investisse canônicamente os Bis-
pos por êle nomeados. 16 Por isso em 181 I convocou um coÍl-
cílio em Paris. 17

Logo no comêço os Cardeais juraram fidelidade ao Papa 18,

mas Napoleão encarcerou uns, expulsou outros e os demais, af i-
nal, se amold ãtãÍÍt,

Resolveram êstes gue , não devendo os bispados continuar
vacantes por mais de um ano, nomeasse então os Bispos o pró-
prio imperador, paÍa serem aprovados pelo Papa e logo em-
possados. Se, depois de seis meses, o Papa nã,o lhes desse in-
vestid uÍa, o metropolitano o f aria. O decreto devia ser subme-
tido à aprovação do Sumo Pontíf ice.

Vencido pelas instâncias dos Cardeais vermelhos, Pio VII
ratificou as decisões do concílio, mas com a cláusula de o me-
tropolitano, como representante seu, aprovar o Bispo escolhido
e comunicar à S. Sé o que houvesse confirmado. Napoleão náo
quis aceitar a cláusula, mas náo foi retirada. Entretanto, Na-
poleão mandou transferir Pio VII, prêso, a Fontainebleau, êÍl-
quanto êle próprio tazia a campanha da Rússia.

Na viagem o Romano Pontíf ice adoeceu e, rodeado só de
alguns prelados e dos Cardeais vermelhos, foi sacramentado. Ao
regressar da Rússia, vencido, Napoleão recomeçou as negocia-
ções com Pio VII , a quem apresentou onze artigos preliminares
para uma nova concordata. Por abatimento f ísico, f alta de
ânimcl e de bons consultores, o S. Padre deu seu consentimen-
to, f azendo-o, porém, depender da aprovação dos Cardeais.
Cotno Di Pietro, Paca, Consalvi e os demais Cardeais negros
recuperassem a liberdade, logo o Papa teve bons conselheiros e
retirou seu consentimento numa catta a Napoleão, o qual iâ
tinha publicado os onze artigos com fôrça de lei. Entretanto,
derrotado na célebre batalha de Waterloo, Napoleão seguiu paÍa
o exílio de S. Helena, enquanto o Sumo Pontífice, pôsto em
liberdade ainda por Napol eã,o, entrou triunfante em Roma, onde
aproveitou o ensejo de proteger a família do ex-imperador des-
terrado.

üneau-Joly, l'Eglise Romaine en faeehist. ecclesiast. du Berault-Bercastel.s, Gesch. der Kirche Chrlsti im 19.du cardinal Consalvl. g) Theiuer,
memórias de Consalvi. Mas Cretineau-o "Bon&part, le Concordat de 1801 et
ents sur la négotiation du Concordat

avec le Saint Stêge; Caprara, Con-le pape. l) Mathieu, Lé Concordat
rdat de 1801. - õ) Barruel, Du Pape
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et de ses droits .rellgieux à I'occasion du Coneordat. 6) Oe Padres Blauehard
e Gaschet se excederam nos ataques à concordata e & Pio VIf, a quem che-
mav&m herege e cism6tice. Cfr. Husenbeth, The liÍe oÍ J. Milner. 7» 'W'alter,
Fontes; Portalis, Les rrticles .organiques; Chamard, La revolution, le concordat
et la ltberté relig:ieuse. 8) Cf. Aloeugão de Pio VII aos Cardeais (Bull. Rom.
XII, 244)o - 9) Artaud, Hist. du pape Pie Vff, II, 46. 10) Reconheceu con-
tregações mtssionárias escolares e hospitalare§; subsidiou missões estrangelras;
ãutõriZou os sulpicianos a dirigÍr seminários; prolbiu -o caserneuto dos Padres;

Ícardeais negros", €rrl contraposlgão ao
grande defensor da Igreja, passou-se para Napoleão e foi nomeado Arcebisp_o
ãe Paris, mas Pio VIi náo o conflrmoú no carg:o. 17) Collectlo Lacensis_ IV,
ít2g;-Méichers, das Nationalconcil zu Paris, 1811; mlt authentischen Actenstücken.

§ 222. Situação religiosa na Nemanha no século XIX. 1

man XIX, e§tá contida no
div reunida em três zonas:

fede onfederação Geral Ger-
da 4) Confederação Geral
da Germânico desde 1870

até l91 8.
A história eclesiástica pode resumir-se nos seguintes pontos:

I ) Seculaizaçáo. Os decretos espoliadores emanados da

Assembléia Nacional em 1789 atingiram muitos príncipes ale-

mães, leigos e eclesiásticos, que possuíam terrenos na Alsácia e

Lorena. Éis por que em 1792 a Alemanha guerreou a França.

Para compensar essas desapropriações, na Paz de Basiléia
entre a república francesa e a Prússia ( t 795) resolveu esta ceder os

territórioJ que possuía à margem esquerda do Reno, ficando a

Alemanha com os da margem direita. Semelhante combinação

têz a Áustria com a França (1797'). Ratificando as estipulações

anteriores, o tratado de Luneville ( 1801 ) estabeleceu uma inde-

nizaçáo em terriÍório do império aos príncipes espoliados à ê§-

querda do Reno. Para executar êsse acôrdo, lançaram mão dos

bens eclesiásticos. A secula rizaçáo foi completa e legalizada pelo

decreto "Reichsdeputationshauptschluss" de Ratisbona ( 1803) ',
pelo qual se determinava que as abadias e todos os prin-
ôipadoi eclesiásticos 3 se pusessem à disposição dos prínci-
pes seculares. Assim foi secula rizado, legal mas vergonhosa-

mente, uffi território eclesiástico de 13.500.000 habitantes que

rendia 21 .000.000 de florins anuais. Aproveitando-se dos vasos

sagrados, deram-lhes os piores maus tratos. Venderam-nos aos

juãeus que dêles abusavam baixamente, depois de atirarem à

iama e ão fogo a ss. hóstia. a Muitos Bispos não quíseram

sujeitar-se a essa espoliaÇão, pelo que se demitiram de seu pôsto,

iuitamente quando mais os rãbanhos precisavam de pastor: Ou-

tros, morrendo, não tiveram sucessor, pois os cabidos se foram

dissolvendo.

http://www.obrascatolicas.com



§ 222. Situação religiosa na Alemanha no século XIX 333

Por f alta de quem se encarregasse dos bispados, Pio VII;
lastimando o caos espiritual da Alemanha, nomeou vigários
apostólicos, quase impotentes ent tal situaçáo.5

2) Restauração. Frustrada a esperança de o Congresso
de Viena u ( 181 5) pôr têrmo à desorg anizaçã,o religiosa na
Alemanha, apesar dos esforços do Cardeal Consalvi, nada mais
restava senão tentar concordatas particulares de cada Estado
com a Santa Sé. Foi o que se tê2,

I ) A Baviero 7 , cujas condições não eram também das
melhores, foi a primeira a encetar as negociações com Roma.
Em 1817, a concordata entre o rei Maximiliano I da Baviera e
Pio VII garantiu à lgreja todos os direitos e privilégios funda-
dos na lei de Deus e na instituição canônica. O país foi dividi-
do em duas províncias eclesiásticas.

Entre outros itens da concordata 8, estipulou-se que os
Bispos seriam nomeados pelo rei, reservanclo-sõ ao Papa a ins-
tituição canônica, e garantindo-se aos Bispos a livre adminis-
tração das suas dioceses. P ara acalmar os protestantes, assus-
tados com o teor da concordata, Maximiliano publicou, à guisa
dos artigos orgânicos de Napol eáo, o Edito de Religião em que
assegurava a liberdade de consciência, igualdade das religiões, o
restabelecimento do "placet", etc.

A S. Sé, admirada, reclamou. O monarca respondeu que os
católicos nada precisariam jurar contrário à consciência, e que
o edito, puramente civil, não prejudicava a execução da concor-
data. E assim sucedeu.

Quando se ventilou em tôda a Alemanha a questão dos câ-
samentos rnistos, os prelados bávaros deixaram primeiramente
o assunto ao critério dos párocos. Da divergência de proceder
resultou acharem necess ária uma regulament açã,o unif-orffi€, o
que tizeram adotando logo o breve pontifício de 1832, ao qual
se submeteu também o govêrno.

Desde o reinado de Luís I ( 1825- 1848) houve paz favo-
rável aos católicos. O príncipe f avorecia os religiosos, a instru-
Ção, as artes, etc.; deu liberdade aos Bispos paia se correspon-
derem com Roma; chamou Goerres 10 e outios sábios ilustres
para a universidade de Munique; construiu templos, restau-
rou catedrais, escolheu Bispos muito dignos. Houve, entretanto,
mais tarde alguns conflitos entre Luís I e os prelados, por oca-
sião das exéquias da rainha Carolina e sua sogra proteitante, e
também por influência de uma dançarina, Loli Montes. Daí se-
guiram-se várias medidas opressoras, que variavam com os mi-
nistros, até que Luís I abdicou ( 1848) em favor de seu filho
IVlaximiliano II.
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O novo soberano prestigior. muito os Bispos, e lhes deixou

muita liberdade, mas não revogou o Edito de Religião.

Em 1848 os Bispos alemães se reuniram em Würtzburgo

(Baviera) sob a presidência do Arcebispo de Colônia, João_ von

Geissle, ír, e exi§iram dos governos a liberdade paÍa a lgre-

ja. r, Nem todoJ a concederam tão pronta e constantemente

ôo*o a Baviera. 13 Mas os Bispos todos procediam como se-

guros dos direitos eclesiásticos.
Ainda em 1848 e paÍa os mesmos f ins, isto é, f avorecer a

liberdade da Igreja, fúndaram-se várias associações. 1a

Mesmo assim, no reinado de Luís II (t 1886) e na re-

gência do príncipe Luitpoldo, o ministro Lutz (t 1890) desres-

[eitou muito a concordata e os direitos eclesiásticos, sempre

sob os protestos dos BisPos.

2) A Prússia, numa convenção entre Pio VII e Frederico

Guilherme III 15, conseguiu um modo de regularizar a situa-

ção religiosa. Erigiram-se as províncias eclesiásticas de ColÔ-

nia e pósen, com suf ragâneos, e mais dois bispados em sepa-

rado, Breslau e Ermland.
Ao cabido compe tia, desde logo , a eleição do Bispo, mas

êste devia Ser "persona gtata" ao Estado. t

Em 1827, por uma bula e um breve, concedia o S. Padre

aos cabidos de 
'Osnabrück e Hildesheim, dioceses restabelecidas,

apresentar ao govêrno os candidatos ao episcopado, podendo o

Estado eliminar certo número de candidatos que não agradas-

sem, desde que ainda f icassem uns três. Inf elizmente, mais

tarde a pragmática eclesiástica submeteu a Igreja à tutela do

Estado, gu€ conseguiu subjugá-la.
Estava pendente uma questão importante i a dos casamen-

tos mistos .* cu ja realização julgavam desnecessária a inter-

ferência da lgrejá para sua validade. O Estado é que deter-

minava a reti[iaô cpe deviam abraçar os filhos de casamentos

mistos.
Muitos párocos, descontentes, recusavam sua assistência à

celebração dã tais matrimônios, desde que os nubentes não se

comprometessem a educar a prole no catolicismo. Aos que afian-

çavam a educação católica a S. Sé permitia dar a bênção matri-

monial; aos outros, só a assistência passiva do sacerdote. Tal

solução desagradou ao rei da Prússia, o qual devolveu o breve

ao S. Padre. '

O estadista Bunsen pref eriu outro caminho: mandou bus-

car novamente o breve pontif ício e ntancomunou-se com Fer-

dinando Spiegel, Arcebispo cle Colônia, para aceitar o decreto
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do Sumo Pontífice, interpretando-o de tal modo que só em cer-
tos casos, raríssimos, f ôsse aplicado.

Os suf ragâneos submeteram-se a Spiegel e concordaram
com êsse "acôrdo secreto".

À Santa Sé Bunsen negou a existência de tal conchavo. Só
mais tarde é que se teve ciência certa, quando o Bispo de Tré-
veris 16, no leito da morte, pediu perdão ao S. Padre por ter
concordado com Spiegel.

Entretantc, êste morreu e sucedeu-lhe Clemente Augusto
von Droste-Vischering, guê, ao ter pleno conhecimento' das cláu-
sulas adicionadas, imediatamente se negou a segui-las, pelo que
foi encarcerado, Foi então que se levantou um grande movimen-
to católico na Alemanha, na Europa e no mundo inteiro ( 1837). 1?

Droste-Vischering teve irnitadores em seus suf ragâneos.
Começou pouco depois o reinado de Frederico Guilherme IV,
mais f avorável aos católicos, de modo guê, em 1848, êstes re-
cuperaÍam todos os direitos que tinham os demais cidadãos e

assim permaneceram ate 1870.

3) Província eclesidstic,a do Alto Reno. - Würtenberg,
Baden, Hesse e Nassau constituíam a província eclesiástica do
AIto Reno, zona em que a religião estava decadente, mesmo
quando na Prússia a situação iá se elevara. 18 Tendências
de igrejolas nacionais sufocavam a vida católica. O filosofismo
ateu do século XVIII havia penetrado destruidoramente. Celiba-
to e breviário estavam quase abandonados pelo clero.

Em Ratisb ona, cujo Arcebispo era Dalberg, chanceler do
império, era vigário geral e favorito seu Inácio Henrique Wes-
senberg, apesar de seu f orte racionalismo e servil f ebronianis-
mo. Pretendia fundar uma igreja nacional. 1e Se não o exe-
cutou, foi porque nem a Prússia, nem a Áustria, nem o Alto
Reno queriam ceder a vaidosa prima zia no futuro cisma.

Na província do AIto Reno ficou inf rutífero o memorial
publicado para exigirem do govêrno o respeito aos direitos da
Igreja, conforme ficara determinado na primeira reunião epis-
copal (Würzburgo, 1848), sob a presidência do Cardeal GeiJsel,
sucessor de Droste-Vischering.

No sínodo provincial em Friburgo, os Bispos do Alto Reno
renovaram as mesmas exigências, ainda mais especif icadas. Re-
sultado idêntico.

Em 1853 nova conferência, ainda em Friburgo, exprimiu
tão enêrgicamente seu voto de ver acatados os direitos eciesiás-
ticos que ate avisava estar o episcopado resolvido a agir, por-
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quanto, desatendidas as consideraçõês e rejei tada a "via juris",
ú lhe restava a "via tacti". E como assim procedessem os pre-

lados, sérios conf litos surgiram. Foi logo prêso o Arcebispo de

Friburgo, mas com a mesnla energia trabalharam os demais, de

modo qu. o govêrno percebeu ser tempo de entrar em negocia-

ções com a S. Sé.

Por culpa das câmaras não se cumprirant as condições es-

tipulaclas em Ronra, mas f oram tontadas medidas legislativas

que melhoraratn a situação.

Em Würtenberg, desde 1862, tornou-se próspero o estado

da religião. Na Badênia ainda houve conf litos, por morte do

Bispo Vicari, de sorte que por 14 anos permaneceu vacante a

Sé episcopal. 'l'ambém no Hesse sof reu o convênio tão grave§

ataques, que o Bispo de Mogúncia, E. von Ketteler, acabou

retirando-se ('1866) .

4) Austria.20 O josefismo continuou na Austria no rei-

naclo de Leopoldo tt e de Francisco II, ocasionaitdo o despres-

tígio do clero e a decadência dos estudos teologicos. As medi-

dãs do govêrno, a rogo dos Bispos, foram tôdas improfícuas,

por inadequadas e independentes dos superiores religiosos.

As observações f eitas por Pio VII ao imperador, que vi-

sitou Roma em 1819, lhe abriram os olhos, mas os conselheiros

opinaram por conser vat o "statu quo". De 1822 em diante é

qi. a côrte da Austria, compreendenclo o movimento nos países

,irinhor, recontleceu aos Bispos direitos essenciais. Entre-

tanto, começ aÍam a trabalhar com afinco os jesuítas e os

redentoristas, auxiliados por sacerdotes seculares e por novas

associações religiosas. Da teologia baniram as tendências ra-

cionalistas; do direito canônico, as prescrições do josef ismo.

A discussão de Colônia sôbre os casamentos rnistos teve

repercussão na Austria, de modo que o govêrno em 1843 aten-

deu às prescrições eclesiásticas em tal assunto.

A verdadeira liberdade religiosa só a obteve a Austria em

l B48 zt, quando Francisco José I, subindo ao trono, suprimiu

o ,,placet;' e entregou aos Bispos todo o cuidado do culto ca-

tólico e da disciplina eclesiástica.

Em 18O6 a Áustria deixou de ser potência alemã, pois o

trataclo de Praga dissolveu a confederação germânica.

3) Kulturkampf. 22 Concluída a guerra com a Fran-

ça 1 t âzoy , terminou para os católicos alemães a necess âtia e

justa paz.
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O govêrno, chefiado por Bismarck, reencetou a luta contra
a Igreja, querendo arruiná-la pela formaçáo da Igreja católica
nacional.

Começou em 1871 pela supressão da secção católica no
ministério dos cultos e pela sujeição completa do ensino ao Es-
tado. Em 1872 expulsou os jesuítas 23 ; em 1873 publicou as
célebres leis de maio, em que se determinava que o exame de
história e f ilosof ia do clero seria no sentido protestante, e que
a nomeação dos sacerdotes, para qualquer colocaÇão, seria obti-
da mediante o "placet".

As mesmas leis regulavam o poder disciplinar da Igreja:
quem não f ôsse alemão, portanto, o P apa, não poderia intro-
meter-se na disciplina da Igreja católica alemá. Criaram tam-
bém o tribunal de apelação para o clero e não dispensavam do
serviço militar os clérigos "in sacris".

Para oprimir de tal forma os católicos, foi preciso modi-
ficar certos parâgrafos da constituição, gue garantiam a liber-
dade da Igreja Católica na Alemanha. Pois não trepid atam em
o f azer. 2a Porém os Bispos em nada cederarn; sem tazer
caso do "placet", continuaram a nomear os sacerdotes para to-
dos os cargos. Daí serem os Bispos e sacerdotes condenados
a multas e ao cárcere.

Mais tarde começ aÍam as sentenças de expatriação para os
mesmos, desde que se não submetessem. Vag aram assim nove
sés episcopais e perto de mil paróquias. O clero e os fiéis não
recuaram. Pelo contrário, nas eleições seguintes o Centro Ca-
tólico 25 elevou de 63 para 9l o número dos deputados ca-
tólicos, entre os quais alguns houve gue, com denodo verdadei-
ramente assombroso, defenderam os direitos da Igreja perse-
guida, O govêrno começou então a retroceder, para o que con-
correu a mudança de pontífices, pois a liberalidade de Leão XIII,
sucessor de Pio IX, facilitou a volta dos mal orientados. Mas o
Sumo Pontífice foi enganado por Bismarck, pelo que muito ma-
goado ficou' o Centro Católico e Windthorst, visto QU€, se Bis-
marck não tivesse negociado diretamente com a S. Sé, mas a
ela se dirigisse por meio do Centro, conhecedor da situação do
país, não seriam necessárias as concessões que têz Leão XIII e
Bismarck é .que recu aria pouco a pouco. Enfim, lentamente, fo-
ram caindo alguns parágrafos do Kulturkampf : 1 ) o dever de
os Bispos apresentarem os candidatos às paróquias ; 2) direito
de reclamarem nestas nomeações; 3) restabelecimento do pará-
Apontamentos - 22
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gr4fo 3.o da constituição que garantia a liberdade da lgreja.
Em 1890 os Padres ficaram isentos do serviço militar. Aos pou-
cos as congregações religiosas conseguiram voltar à Alemanha,
ficando, porém, pÍoibido aos jesuítas exercer suas funções.
Tudo se alcançou por meio do partido católico bem organizado.

f ) Gaspar Droste-Vichering, entre outrros, exigiu antes de mais nada a liber-
tação de Pio VII. 2) Protokoll der ausserordentlichen Reichsdeputation zu
Regensburg. a) Dois territórios foram poupados: o da Ordem Teutônica, por
ser o EEão-mestre um prÍncipe d'Áustria; e o de Ratisbona, elevado a
metrópole, porque o Arcebispo Teodoro Dalberg era favorito de Napoleão. Cf .

Beaulieu-Marconnay, Karl v. Dalberg 4) Brück, l. c. f , 165-181. 5) O
núnclo Della Genga, futuro Leão Xff , não encontrava apoio em parte alguma.

6) Brüek, l. e. f , 266; Klueber, Aeten des Wiener Congress. 7) Brtlck,
t. e., 257 . Pertencia à seita dos "iluminados" o influente Montgelas, ministro
de Maximiliano José, e que se retirou ou foi dispensado só em 1817.
8) Münich, Vollstãndige Sammlung aller iiltern und neuern Konkordate.
9) Lerchenfeld, Zur Gesehichte des bayerischen l(onkordates. 10) Sicherer
(anti-católico), T(irche und Staat in Bayern ; Nuss, Conventiones; '!V'alter, X'ontes.

11) Dumont, Schriften und Reden von Joh. t. Geissler L2) Sauze, pour
la réorganisation catholique; l'assemblée episcopale de Würtzbourg. - 13) Strode,
I(irche und Staat in Bayern unter dem Minister Abel und seinen Nachfolgern.

14) Piusverein, Bonifatiusverein, em diversas zonas alemãs. Os protestantes

gões de liberdade, fiscalizações de pastorais, etc. Só com E'rederico Guilherme
IV, & liberdade foi real. 16) Era José de I{ommer, que faleceu em 1836.

L7, José de Giirres, ilustre defensor da fgreja na Alemanha, escreveu o seu
"Athanasius". 18) Brück, die oberrhein. Kirchenprov. von ihrer Grtlndung
bis ztJr Gegenwart; Longer, Beitrâge zur Gesch. der oberrhein. Ifirchenprov.

19) E oi 'W'essenberg quem preparou uma concordata, apresentando uma

t
chischen Staaten; Gams, Gesch. der Kirche Christi im 19. Jahrh. 2L) À
abdicação de Fernando I e o afastamento do ministro Metternich favoreceram
a elevágão de Francisco José. Metternich não compreendia a fgreia. 22> O
movimento anti-católico, rotulado de luta pela cultura, foi nada mais que bem

Mallinckrodt; Ludwig Pastor, August Reichensperger;. Marx, _Generalstatisttk
der l(athol. 

'Vereine -Deutsehlands; Kannengieser, Le Correspondant (anos 1898
e seguintes) ; Martin Spahn, Das Deutsche Centrum; Hüsgen, Ludwig 'Windhorst.

§ 223. O catolicismo Íta França moderÍla.

O período da restauruçáo ( l8l4-l 830) começou com a volta
dos Bourbons ao trono da França. 1 Apesar de a situação
política e religiosa ser difícil após a queda de Napoleão, Luís
XVIII f avoreceu o restabelecimento da religião católica, of icia-
lizando-a como religião clo Estado, tolerando embora os demais

credos Luís XVIII era voltaireano e só se converteu "in ex-
tremis", mas têz bem à Igreja, porquanto aboliu os artigos
orgànicos e até , negociou uma concordata com Roma ( 1817) .

Não obstante, em seu reinado foi grande a propaganda de maus

livros. 2
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A reação dos liberais contra os Bourbons se manif estou
maior quando Carlos X, irmão e sucessor de Luís XVIII, pu-
blicou leis contra os sacrilégios e contra a má imprensa. Alguns
revolucionários, com Latayette e Luís-Filipe à frente, exigiram
a extinção dos colégios dos jesuítas, o que alcanç aram só quando
Carlos X tomou por ministro o Iiberal Martignac. 3 Como o
rei não quisesse transigir em tudo com Martignac, substituiu-o
por Polignac, ultra-conservador, cujas medidas enérgicas açu-
laram mais os ânimos dos liberais, apoiados em novos jornais
revolucionários 4 e promotores da revolta sob a chefia de La-
fayette, insurreição essa que obrigou Carlos X a fugir paÍa a
Ingl aterra. 5

A Ínonarquia de julho u ( 1830-1848). Com a fuga de
Carlos X, a coroa passou à casa de Orleans na cabeça do rei-
cidadão Luís Filipe, f ilho de Filipe Egalité. Ao catolicismo
substituiu o título de "religião of icial", pelo de "religião domi-
nante". Estabeleceu um govêrno hostil à Igreja, reintroduzindo
os artigos orgânicos e permitindo perseguições aos sacerdotes.
Depois melho raÍ aÍn as condições, devido aos esforços dos cató-
licos entusiasmados pelo ardor de Montalembert, Lamennais e
Lacordaire, redatores do "l'Avenir".

Pena é que Lamennais avançasse teses ?, que foram con-
denadas pela Igreja, e gue , não se submetendo logo e escre-
vendo maus livros, morresse descrente, odiando a todos e a si
próprio. Seu companheiro Montalembert sujeitou-se imediata-
mente à conde naçáo de Roma, e escreveu vários livros exce-
lentes.

A ação combinada de táo grandes honrens aumentou o
espírito de religião na França, Que se manifestou nas iniciativas
de Frederico Ozanam: "Conferências de S. Vicente de Paulo",
na obra da Propagação da Fé, nas conf erências apologéticas d«r
Pe. Ravignan, e noutras.

Mas Luís Filipe tornava-se cada dia mais impopular, e ja
nã'o podia contar com o apoio dos católicos. Houve debates con-
cernentes ao ensino e à expulsão dos jesuítas e demais religio-
sos, exigida pelos liberais. Como êstes, chefiados por Thieis 8,

minassem o trono de Luís Filipe, veio substituir a monarquia
de julho a

S$unda república ' ( 1848-1852), de que foi presidente
Luís Napoleão, Esta não foi hostil à Igrej a, até qui§ que sua
constituição fôsse procl amada com solenidades religiosas. De-
vido ao prestígio de Napoleão e seu parecer favorável a Pio IX
em luta com a revolu ção romana, clepois de alguns anos, em

28
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que foi sempre favorável à lgreja, Napoleão foi declarado im-
perador.

m período 10 It império ( 1852-1870). No princípio
Napoleão III continuou amigo da lgreja. Após o atentado de

Orsini é que o imperador se inclinou paÍa o liberalismo e che-

gou a ter má vontade Para com a lgreia.
Ajudou o Piemonte contra a Áustria. Quando, em 1859,

Vítor Emanuel privou a S. Sé de uma parte de seus territórios,
Napoleão III se mostrou indiferente. 11 Verdade é que em

1867 auxiliou Pio IX contra Garibaldi, mas fê-lo mais porque
o exigia a opinião pública na França. Notando o declínio de

sua estrêla, Napoleão III provocou a guerra de 1870 com a

Prússia, pretendendo, assim, elevar novamente seu prestígio.
Só conseguiu sacrif icar o trono e tazer lugar à terceira repú-
blica.

N período: A terceira república 12 ( 1870) . Havia
na assembléia uma maioria católica, mesmo sendo Thiers presi-
dente da república. Mac-Mahon, segundo presidente, concedeu

a liberdade de ensino superior e a fundação de universidades
livres com direito de conf erir graus ( 1875 ) .

O govêrno votou uma expropriação paÍa se construir a ba-
sílica de Mont-Martre em homenagem ao Coração de Jesus.
Porém os numerosos deputados inimigos seus provoc aÍam sua

substituição por Cambetta, cujo lema era: "Le clericalisme,
voilà l'ennemi." A reação anti-clerical cortou a colação de graus
das universidades católicas, retirou das mãos dos religiosos o
ensino secund ârio, expulsou tôdas as Ordens, exceto Cartuxos e

Trapistas, e implantou o ensino primário leigo obrigatório.
Em 1884 se reintroduziu o divórcio. Em 1889 a obrigato-

riedade do serviço militar paÍa o clero. 13 A orientação polí-
tica de Leáo XIII têz os católicos aceitar a constituição, a fim
de conseguirem modificar a legislação.

Assim chegaram a formar a maioria ministerial até que as

agitações provocadas por Dreyfus e o ministério Waldeck-
Rousseau ( l90l ) atacaram novamente a Igreja, que iá vinha
sendo perseguida desde os ministérios de Combes ( 1895-96)

e Rouvier ( l88l -82) .

Na sexta-feira santa de 1904 Combes expulsou das esco-

las e do tribunal a imagem do crucificado. la Com explica-

ções malévolas de palavras das bulas pontif ícias, procur aram os

anti-clericais lançar à S. Sé a culpa da ab-rog açá9, em 1905,

da concordata de 1801 .

Chamando, a se justificarem em Roma, dois Bispos fran-
ceses, e negando audiência ao presidente Loubet ( 1904), em
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visita aos monarcas italianos, Pio X defendeu direitos da Igreja,
mas tornou inevitável a ruptura de relações diplomáticas entre
a França e a Santa Sé.

A separaçáo entre a lgreja e a França suprimiu as contri-
ía

buições para o culto, esquecendo-se o govêrno de que elas re-
presentavam, não donativos espontâneos, senão pagamento de
espoliações oficiais.

Quando Pio X desaprovou as associações, regulamentadas
pelo govêrno, paÍa sustentar o culto e seus ministros, o clero
francês submeteu-se com grande generosidade. Para as dioceses
vacantes Pio X consagrou e.m Roma, pessoalmente, novos Bispos
franceses, votados ao sacrifício. 15

As missões francesas no Oriente nada sofreram do govêrno

QU€, pelo contrário, desej ava conservar seu prestígio nas colô-
nias e territórios de missões. Todavia, a perseguição às Ordens
religiosas na França Íêz diminuir as vocações missionárias.

Após a conf lagração européia ( l9l9), sê não caíram as
Ieis contra a lgreja, todavia não se estenderam aos territóríos
reconquistados. 16

O govêrno francês restabeleceu as relações diplomáticas com
a S. Sé. O clero, sacrificado pela giande guerra e pelas opres-
sões oficiais, náo apreci ava essas relações, sem uÍna reforma na
Iegislação. O govêrno contentou-se com mitigar a interpretação
e valor das leis, de forma que em 1924 Pio Xl sancionou o novo
estado de coisas. 1?

Desde 1899, havia em Paris a "l'Action française", fundada
po{ um grupo de monarquistas, que viam no catolicismo a base
de grand eza da França, pâssada e futura. Combatendo as leis
anti-clericais, atraíam a admir ação e simpatia de muitos. Entre-
tanto, o "Catolicismo tradicional", QU€ êles admitiârl, não lhes
obstava colaboÍaÍ ostensiva e intensamente na imprensa incré-
dula e pornográfica. 18

Sem repararem na mistura de princípios, muitos católicos
e até, eclesiásticos se filiaram à "Ação Francesa" após guerra.
A intensa propaganda, êspecialmente entre a juventude, diri-
gida por Maurras, exigia da S. Sé sérios cuidados, pelo que
Pio XI, em 1926, advertiu os católicos franceses do perigo de
subordinarem os interêsses religiosos ao partidarismo po1ítico.
Com_o pouco fôsse atendido, o Papa mandou publicar o decreto
do Santo Of ício, €rl que condenava algumas obras de Maurras
e o jornal da "Ação Francesa".

A submissão foi dificultada com pretexto de estar o S. Pa-
dre se imiscuindo em assuntos mêramente políticos. Depois a
própria "Action Française" se sujeitou à direção de Roma.
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Restabelecida a calma, melhor Çompreensão dos interêsses

religiosos da França reuniu o clero e os católicos em tôrno da

Sé de Pedro. Tôda a má interp retaçáo que se tentasse dar às

atitudes da S. Sé para com a França perderia a sua fôrça pe-
rante as f reqüentes e inequívocas atenções dos Soberanos Pon-
tífices na canonizaçáo de S. João Batista Vianney, de S. Joana
d'Arc, de S. Bernadette Soubirous, de S. Margarida Maria
Alacoque, de S. Teresa do Menino Jesus e vários ,outros, bem
como por ocasião do Congresso Eucarístico de Lisieux ( 1937),
em que f oi legado pontif ício o Cardeal Eugênio Pacelli, hoje
Pio XII.

Era então formidável a infiltração comunista na França.
Pacelli, entretanto, af irmou desassombradamente sua convicção
na f ôrça e valor dos católicos f ranceses. Realmente o gabinete
Daladier desvencilhou a França de quase tôdas as maquinações
comunistas. Quando a França sofreu a invasão dos alemães na-
zistas, Pio XII declarou novamente acreditar no ressurgimento
da França.

A 5 de setembro de 1940 o Conselho de ministros, presi-
dido pelo marechal Pétain, abolindo a lei (de 1904) de separa-

ção entre lgreja e Estado, restabeleceu as escolas religiosas na
França. !

f) Gams, Gesch. der Kirche Christi im 19 Jahrh. ; Nettement, Hist. de la
Restauration; Baunard, Un siêcle de I'Eglise de tr'rance (1800-1900), Paris,
1901. Z) A fgreja teve bons defensores : José de Maistre, Chateaubriand, de
Bonald e outros. Cfr. Lotreille, Joseph de Maistre et la papauté; Bienner-
hassett, Chateaubriand; Mercier, Lamennais; Boutard, Lamennais, sa vie et
ses doctrines. S) Thureau-Dangin, le Parti liberal sous la Restauration.
4» Tais como "le Temps", dê Guizot e Périer ; le "National", de Thiers e
Armand Carrel. f ) Cretineau-Joly, l'Eglise Romaine en face de la Revolu-
tion, If, 1; Artaud, le Pape Léon XII. 6) Thureau-Dangin, Hist. de la
monarchie de Juillet ; L'Elglise et l' Etat sous la monarchie de Juillet ; Creti-
neau-Joly, Hist. de Louis Phil.; Nettement, Histoire du gouvern. de Juillet.
7) Roskovâny, Rom. Pontifex IV, 1058. - 8) Thiers pronunciou sua filÍpica
dirigida aos religiosos, em maio de 1845. Montalembert tomou a defesa da
fgreJa, e pub es catholiques dans la question sur la liberté
dtenseigneúen kirchl. z1r Paris.
9) Pieire de de la s ire du second
empire. 10 de la F g:ouvernement
de 

- M. Thiers Vie du III chegou a
afetar que confundia as olÍticas;
proibiu a publicação do S nem a
impiedade dos esóritos de outros.

-- 
L2) Zevort, Hist.' de la X'rance

sous la troisiême république; De Mea Georges
Goyau, I'Ecole d'aujourd'hui. L4) Paschini, Lezioni di Storia eccl. IfI, cap.
)(. --.15) Vários dentre êles eram franciscanos, dispostos a suportar a penúria.

1G) Alsácia e Lorena. L7» A. Ottaviani, fnstitutiones juris publici eccles.
Rom. vol. II. 18) Pasghini, l. c. III, cap. XI.

§ 224. Alernanha hodierna.
A Alemanha não podia manter por muito tempo o Kultur-

kampf : "violenta non durant." Em f evereiro de 1890 o Reichstag
votou a isenção de serviço militar ativo, em favor do clero cató-
lico, e no mês seguinte Bismarck foi demitido por Guilherme II.
Mais um mês, e o Conselho Federal ab-rogou as leis de exílio.
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Foram pagas as contribuições retidas ( 1891 ) . Aos poucos

as Ordens religiosas reingressaram no apostolado antigo, sen-

do que os jesuítas não tiveram logo Iicença oficial de reabrir
casas em território alemão. 1

Em 1893 Guilherme II da Prússia visitou Leão XIII pela

segunda vez, obtendo longa audiência secreta.

Pio X teve que protestar enêrgicamente contra os católi-
cos alemães que interpretaram mal sua encíclica "Editae saepe"

( 1910) na comemoração do centen ario de S. Carlos Bor romeu.

Pretendendo certo movimento anti-clerical (los von Rom-
Bewegung) 2 reconstituir a união de todos os estados ale-

mães, pretextou encontrar no catolicismo algum obstáculo.

Os protestantes auxili aÍam êsse movimento político nacio-
nalista, porém o zêlo dos Bispos e do clero secular e regular
não permitiu que tal movimento causasse maiores danos à Igreja'
senão que tal ocasião estirnulou o aperfeiçoamento de organi-
zações e atividades religiosas.

Os anti-clericais QUe , ern 1919, formaram o govêrno da

República Alemã, esforçaram-se por impedir a inf luência da

Igreja na viCa pública. Mas no mesrno ano a constituição de

Weimar mudou tal orientação.
Bento XV, em 1921 , reergueu a diocese de Meissen, na

Saxônia. A concordata com a Baviera (1924) não alterou a di-
visão eclesiástica daquele território. Entre a Prússia e a S. Sé

foi concluído um acôrdo ( 1929), que permitiu criar as dioceses

de Berlim e de Aachen (Aix-l a-Chapelle), f icando assim o ter-
ritório prussiano com três arcebispados, mais nove bispados, que

completam um número de 24 dioceses alemãs.

Reatadas as relações diplomáticas com a S. Sé, a Alema-
nha recebeu o primeiro núncio apostólico na pessoa de Mons.
Eugênio Pacelli, hoje Pio XII.

A formação do partido nazista, chefiado por Adolfo Hitler,
provocou desconf ianças no episcopado e no Centro Católico,
todos prontos a opôr-lhe a máxima resistência moral.

Conseguindo ser admitido como primeiro ministro, nos úl-
timos anos do presidente Hindenburg, esmagou Hitler os comu-
nistas e expulsou os judeus . Para ganhar as boas graças dos
católicos, tomou paÍa chanceler o católico vcn Papen. Deixando
êste suas atividades do "Centro", verdadeiro promotor das le-
gítimas reivindicações católicas, traiu, quiçá ingênuamente, os

interêsses do mesmo, pois o extinguiu, afiançando que a con-
cordata a firmar-se com a S. Sé supria vantajosamente o papel
do Centro Católico na Alemanha.

-
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De fato, o núncio Pacelli assinou com o chanceler von Pa-
pen uma concor data, aliás bem elabor ada, mas com lacunas de
f inalidade suspeita. Da alegria dos católicos pela assinatura da
concordata zombavam os jornais nazistas, apresentando-a como
uma capitulação do S. Padre.

lá no fim de 1933 Pio XI percebeu as nuvens que se acu-
mulavam no horizonte religioso da Alemanha.

Ao mais cínico desrespeito que pela concordata têm mos-
trado Hitler com seus auxiliares, Rosenberg, Ribbentrop e os
demais, juntaram às teorias nazistas a prâtica da esterilizaçáo
obrigatória para desenvolver o racismo apurado. Estabeleceu-se
o mais abjeto neo-paganismo, a escola única e a f orma çáo obri-
gatória da juventude no hitlerismo. Foi decl arada a incompati-
bilidade entre a Ação Católica e o nazismo. O govêrno suspen-
deu a imprensa católica, infamou os sacerdotes e religiosos com
processos aviltantes que os levaram ao cárcere ou aos campos
de concen traçã,o.

Apossar-se de conventos e prof anar templos é tão Iícito
como tudo o mais que possa servir ao engrandecimento do Estado.

O episcopado, entretanto, cônscio de sua responsabilidade,
não tem cessado de protestar. Na visita que Hitler fêz a Roma,
não obteve audiência de Pio XI.

Por ocasião do conclave que elegeu Pio XII (ex-núncio
Pacelli), Hitler Íêz ameaças indiretas que não foram levadas
em conta. Pio XII, QUê tem sof rido tantas mágoas do govêrno
alemão, têz sérias advertências ao ministro Ribbentrop, quando
em Roma, antes da guerra de 1939.

f) Já" antes - da "Conflagragão européia" (1914-1918), os jesuÍtas tinham esta-
ções missionárlas na Alemanha inteira, mas só depois dá "Grande Guerra" éque lhes foi conferida a existência legal no paÍs. 2) O movimento ,,los
von Rom" foi iniciado em 1897 e se estendia à Áustria e Boêmia.

§ 225. O catolicismo nos Países Baixos. 1

A Bélgica, que sacudira o jugo josefista da Áustria, foi
unida à Holanda, no Congresso de Viena ( l8l5) .

O rei Guilherme I de Orange-Nassau deu-lhe uma consti-
tuição, mas a onímoda preponderância da Holanda tratava a
nação irmá como terra de conquista, apesar de mais intensa a
popula ção desta, o que dava ao território dois têrços de ca-
tólicos.

Para ver se a Holanda respeitava' os direitos religiosos dos
belgas, e daí talvez os direitos civis também, a S. Sé procurou
Lrma concordata que chegou a ser assin ada em 1827, màs nunca
foi execut ada. Em 1830, a Bélgica, aproveitando a efervescência de

I
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espírito na Europa, emancipou-se e tomou por rei Leopoldo I
de Coburgo.

Ressurgiu a vida religiosa. Os liberais deram ocasião a muí-
'tas lutas, porém os católicos belgas souberam conquistar a

maioria no Parlamento, de modo a tazer valer seus legítimos
intentos. O grande número de operários f avorecia a aceita çáo e
desenvolvimento do socialismo. Ora, a Igreja se interessou pela
questão prolet ária, dando à classe as merecidas atenções. Hoje
a grandiosa obra operária do cônego Cardijn se tornou de pro-
jeção mundial.

A Holanda, contendo dois quintos de católicos na popula-
Ção, não os tom aÍa em consideração, principalmente depois de
separada a Bélgica. Religiosamente eÍa um país de missões, sem
jerarquia form ada, mas sob a direção dum internúncio em Haya.

Em 1840, no govêrno de Guilherme II, f oram criados os
vicariatos apostólicos de Bois-le-Duc, Brabante e Limburgo. Os
protestantes, gu€ tanto haviam reclamado contra a ereção dos
vicariatos, tornaram-se mais moderados após as revoluções de
I 848, de modo que em 1853 Pio XI pôde restabelecer a jerar-
quia com o arcebispado em Utrecht. As f racas reações protes-
tantes iá náo impediram o concílio provincial em Bois-le-Duc,
nem os sínodos diocesanos.

O ressurgimento católico na Holanda é um f ato maravi-
lhoso, iá pelo número e qualidade do clero, iâ pelas vocações
religiosas e missionárias de primeira ordem , iá pela Íirmeza dos
princípios dos católicos e sua formação intelectual e moral.

1) P. Albers, S. J., Geschiedenis van het herstel der Hierarchie in de Neder-
lande_n; De _Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-Bas; Terlinden, Guillau-me r, roi des Pays-Bas, et l'Eglise catholique en Bergique.

§ 226, Grã-Bretanha religiosa. 1

I. Embora mitigada, a condição dos católicos ingleses era
bem dura ainda no século XVIII, por náo se haver modificado a
Iegisla Çáo contra êles.

No govêrno de Jorge III foram admitidos os católicos nos
corpos de exército, para tomarem parte na guerra da América
( l7B8). Êste início de emancipação se ampliou em l7gl , com
a abolição de muitíssimas leis penais.

O clero inglês, QUe tinha seminários, colégios e conventos
na França e nos Países-Baixos, constrangidos pela Revolução
Francesa a abandonar seus estabelecimentos, regressou à pa-
ttia, iá tolerante, e até recebeu em suas novas residências o
clero f rancês expatriado.
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Outro fator que têz aumentar a simpatia dos inglêses para
o catolicismo foi a resistência de Pio VII a Napoleão.

Notou-se então na Universidade de Oxford a preponderân-
cia religiosa regeneradora, contra a forte corrente de cepticismo.

Alguns professôres anglicanos, com João Henrique Newman
à f rente ( 1833), se entreg atam a breves publicações teológicas,
com exposições doutrinárias cada vez mais aproximadas do

dogma católic o. 2

Newman converteu-se, foi estudar teologia em Roma, donde

voltou como sacerdote, acompanhado de padres oratorianos, que

se estabeleceram em Londres e em Birmingham ( 1847) .

Em 1840 havia aportado em Londres, como vigário apos-
tólico, o f uturo Cardeal Wiseman, cuja açáo e escritos prepara-
ram o restabelecimento da hierarquia católica na Ingl aterra.

Pio IX ( 1850) o escolheu para primeiro Arcebispo de

Westminster, dando-lhe 12 sufragâneos. Wiseman convocou con-
cílios nacionais em 1852, 55, e 59.

Morreu Cardeal em 1875. Pio IX nomeou Cardeal o grande
convertido Henrique Manning. Leão XIII Íêz o mesmo a Newman.

O mesmo Papa, na bula "Apostolicae Curae" ( 1896), de-
clarou inválidas as ordenações anglicanas. 3

Em 1928 a Ingl aterua contava os quatro arcebispados de

Westminster, Birmingharn, Liverpool e Cardiff , com l5 bispados.

Os religiosos, de am';os os sexos, se torn aram numerosos

e trabalham com gra-ndr atividade em todos os setôres da vida
católica do país.

São nurneÍosas as conversões na Ingl aterua, e existe um

grande movinrento protestante em f avor da união com Roma.
Foi tio grande a imparcialidade da rainha Vitória, €ffi as-

suntos religiosos, que se julgou estar ela convertida, secreta-
mente, âo catolicismo.

Eduardo VII suprimiu do cerimonial da coroação dos reis
tudo quanto pudesse of ender aos católicos.a Em 1908 Lon-
dres assistiu entusiasm ada ao congresso eucarístico, que reuniu
muitos Cardeais e centenas de Bispos. De 1920 para cá se tem

intensif icado o movimento de conversões.
I[. A Escócia deixou de perseguir os católicos desde a

época de Napol eáo. Em 1800 tinha só três Bispos missionários
e 40 sacerdotes, para um reduzido grupo de católicos, que em

1827 iâ eram 70 mil, graças às muitas conversões e à imigraçáo
irlandesa.

O primeiro Bill de emancipação religiosa ( 1829) permitiu
aos católicos a ocupa çáo de cargos públicos. Em 1832 erigiu
o primeiro convento de religiosas, cuja dedicação tazia pasmar
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tôda Edimburgo. Os Cardeais Newman e Manning prepar aram
o restabelecimento da hierarquia na Escócia, de modo que Leáo
XIII pôde imediatarnente criar os arcebispados de Edimburgo e

Glasgow e quatro bispados ( 1878) . A Escócia, que iá conta
mais de 500.000 católicos, acompanha em tudo o movimento re-
Iigioso da Inglaterra.

III. A Irlanda começou a respirar desembaraçada de per-
seguição no reinado de Jorge III, que lhe concedeu o direito de

voto ativo (1792).
O ministro Pitt entravou a marcha da emancipação irlan-

desa, que só pôde avançar quando Daniel O'Connell, chef iando
os católicos, alcançou um Iugar no Parlamento, onde iá durante
século e meio nenhum católico se assent ara.

Desde então foi a Irlanda reavendo todos os seus direitos,
mesmo quando O'Connell estêve prêso e depois de sua morte
(1847) u, pois O'Brien continuou a luta.

A Universidade católica de Dublin, a imprensa e o ensino
bem dirigidos têm levantado muito o nível intelectual e moral
do povo. Em 1932 realizou-se o Congresso Eucarístico Interna-
cional de Dublin.

f ) Thureau-Dangin, La Renaissance catholique en Angleterre au XIXe. siêcle;
J. Blutzer, Die Katholikenemancipation in Grossbrittanien und frland; W.
Church, The Oxford movement, Twelve years; A. B. Donaldsen, X'ive great
Oxford leaders; Amherst, History of catholic emancipation and the progress of
the catholic ehurch in the British Islands; Bellesheim, Gesch. der Kath. I§rche
in fsland. 2) Pusey, companheiro de Newmann, não tirou a última con-
clusão de suas pesquisas teológicas. Entendia que a fgreja inglesa não devia
estar sujeita a Roma. g) Thureau-Dangin, La renaissance eatholique en
Angleterre au XIXe. siêcle, Paris, 1899. q Paschini, Lezioni di Storia Ehcle-
siastica, vol. fff , cap. VIII. 5) O'Connell morreu em Gênova, dê viagem
para Roma.

§ 227. A religião na Escandinávia atual. 1

O século XIX trouxe ao catolicismo na Escandinávia al-
gum progresso, ocasionado pela abolição das leis opressoras.

A Dinam arca foi a primeira a ab-rogar a Iegisl açáo vexa-
tória, concedendo a liberdade de cultos ern 1849. Criou-se o
bispado de Copenhague que hoje conta rnais de 5.000 catolicos.

Mais custou à Suécia admitir outro culto que não o pro-
testante. Mas, enf im, certa liberdade f oi concedida aos católicos
em 1873. O bispado de Estocolmo conta cêrca de 1 .500 cató-
Iicos. Embora mais liberal , a Noruega só em 1873 concedu;
ao catolicismo relativos direitos e garantias, contanto que lá,
náo penetrassem os jesuítas. E', como os dois outros, terra de
missões.

1) Gams, Hist, de la fng. en el sig. XfX.
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§ 228. A Europa oriental e o catolici§Íflo. 1

A Rússia, religiosamente governada pelo Santo Sínodo (des-
de 1727), isto é, indiretamente pelo proprio czar, não admitia
outra religião que a ortodoxa.

Quando a Polônia, após a tríplice divisão (1772, 1793 e

1795) , aumentou o território russo, Catarina I I da Rússia não

respeitou os direitos de consciência religiosa dos polacos: sim-
plesmente incorporou os Rutenos à Igreja Russa, e aos de rito
latino impôs a formação de uma igreja nacional separada de

Roma.
As opressões religiosas levaram os polacos a duas suble-

vações malogradas ( 1830 e 1863) .

Momentâneamente concederam-lhes algum alívio os czares
Paulo I (1796-1801), e Alexandre I (1801-1825), tratando-os
com rnais justiça. Mas Nicolau I ( 1825 a 1855) e Alexandre II
( 1855- 1 881 ) adotaram os princípios de Catarina II, apesar das

combinações de Nicolau I, quando visitou o Papa Gregório XVI
( 1845) . O novo acôrdo celebrado por Alexandre III em 1882

não trouxe vantagens ao catolicismo na Rússia.

Só derrotada pelo Japão ( 1905) é que a Rússia relaxou
a obrigação de se educarem na religião ortodoxa os filhos de

casamentos mistos, aboliu os castigos aos convertidos e a quem

lhes administrasse sacramentos, e outras limitações da liberda-
de religiosa. Muitos voltaram então ao catolicismo.

Mas, depois da guerra européia, as condições religiosas
pioraram horrivelmente na Rússia. A própria igreja ortodoxa

QUê, em 1917, após a queda do czarisffio, restabelecera o pa-
triarcado abolido por Pedro o Grande, se viu combatida pelo
govêrno bolchevista orientado por Lenine e Trotsky. Os sovie-
tes toleraram as várias seitas novas e seus sínodos, para que se

destruissem mütuamente e então êles conseguiriam sua finali-
dade i apagü do coração do povo todo vestígio de religião.

Assim, não é para admirar que a Igreja latina partilhasse
das perseguições contra a igreja russa, m s até as sofresse em

maior escala.
Numerosas vítimas foram sacrif icadas: ilustres prelados,

centenas de eclesiásticos, f iéis sem conta.
A paternal solicitude de Pio X[, desde 1922, empenhou to-

dos os esforços paÍa minorar a tremenda sorte da igreia russa,

não menos que a da latina, sendo radicalmente desprezada sua

intervenção funto ao govêrno soviético.
Nem por isso deixou de socorrer aos f amintos russos até

t929.
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No ano seguinte lançou veemente protesto contra as bar-
baridades bolchevistas; mas ainda sen] resultado. Os desvelos

da S. Sé chegaram ao ponto de criar em Roma um seminário
russo e uma comissão especial para atender às necessidades

religiosas da Rússia. Continua, entretanto, a mais cruel perse-
guição.

Na trconstituição da Polônía ( l9l8), mesmo antes de ter-
minar a guerra mundial, o S. Padre Bento XV enviou como de-
legado apostólico Mons. Achilles Ratti, f uturo Pio XI.

Em 1925, a nova república celebrava uma concordata com

a S. Sé, paÍa garantir as relações diplomáticas, a liberdade dos

ritos, a divisão eclesiástica, o ensino religioso obrigatório nas
escolas, etc. A invasão nazista alemã estragou quanto pôde o

catolicismo na Polônia ( 1940).
A Lituânia seguiu o exemplo da Polônia ern 1927.
A república da Tcheco-Slováquia, f ormada pela Boêmia,

Slováquia e Morávia, após a conflagração européia, conservou
os antigos bispados, e, principalmente, estreitou as relações com
a S. Sé.

Não obstante, a legislação civil posterior atingiu assuntos
eclesiásticos e feriu direitos da Igreja na administração de seus

bens, na indissolubilidade matrimonial, e noutros. Os protestan-
tes da Boêmia, que antes culpavam a lgreja de os manter sob
o jugo da Áustria, trabalhavam com o clero católico decadente
contra os interêsses da religião.

Chegaram a iniciar um cisma, com numerosas reformas,
entre as quais a abolição do celibato eclesiástico. Em 192A, o
govêrno reconheceu of icialmente a lgreja Nacional Boêmia, que
reuniu um sínodo em 1924 com mais de trezentos legados, e

formulou seu ridículo credo em 1928.
A S. Sé retirou de Praga seu núncio (1925), quando o go-

vêrno solene e of icialmente celebrou João Huss como herói na-
cional.

Apesar da mâ vontade do ministro Benes , a S. Sé alcançou
do govêrno tcheco um "modus vivendi", segundo o qual os bens
eclesiásticos sequestrados são administrados pela Igreja, e o
Papa nomeia os Bispos com notícia prévia ao govêrno; mas não
se admitem provinciais religiosos estrangeiros. E' o regime atual,
porém sempre de caráter provisório.

O novo reino de lugo-Slávia (Sérvia, Croácia, Eslovênia,
Dalmácia, Bósnia, Herzegóvina e Montenegro) manteve as an-
tigas circunscrições eclesiásticas, sendo Belgrado elevada a Sé
Metropolitana em 1924. As relações com a S. Sé, em vez , de se-
guirem a concordata de 1886 com o Montenegro, ressentiram-
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se da inf luência sérvio-cismática, principalmonte no ensino reli-
gioso.

Elementos ultra-nacionalistas do clero católico apostataram
para f ormar duas igrejas nacionais, nos moldes habituais : di-
vórcio paÍa os leigos, casamento para os clérigos, Iíngua verná-
cula na liturgia, Bispos independentes do Papa, etc. Mas nada
disso 'atingiu as altas camadas dos católicos.

A Rumânia, aurnentada, após a guerra européia, da Tran-
silvânia e da Bucovina, cresceu em popul ação católica, e deu
os primeiros passos para uma concordata com a S. Sé ( 1920),
mas a assinou em 1927, firmando a liberdade de culto para os
catolicos de todos os ritos, form açáo de um patrimônio sacro,
criação de seminários, p€rsonalidade jurídica para Ordens reli-
giosas, instrução religiosa nas escolas oficiais.

1) Apollinaris, Commentarium juridico-canonicum; Racolta di concordati;
Orientalia christiana IIf ,

§ 229. A religião na Suíça. 1

O congresso de Viena ( 18 I 5 ) concedeu à república Suíça
constituir-se de vinte cantões, reincorporando assim no seu ter-
ritório o cantão de Genebra, QUe , de calvinista que f ôra durante
séculos, voltara ao catolicismo, quando governado pela França,
depois de evang elizado por S. Francisco de Sales.

O tratado f ederal de l8l5 reconheceu igualdade de direi-
tos civis a tôdas as confissões religiosas, mas as instituições ca-
tólicas, passando à direta garantia da Confederação, sofreram as
conseqüências da administração secular.

A luta contra a Igreja começou abertamente em 1830 sob
a orientação de protestantes e de liberais radicais, que preten-
diam lim itar a ação dos Bispos e suprimir as casas religiosas.

Os 14 artigos de Baden ( 1834), que submetiam a Igreja
ao Estado, ocasionaram a desordem no país: exultaram os can-
tões protestantes e os numerosos radicais de todos os cantões,
enquanto os católicos formaÍam uma confederação à parte (Son-
derbund), o que deu origem a uma guerra ( 1847) prejudicial
aos católicos, que viram supressos os mosteiros, f echados os
seminários e expulsos os Bispos. No pontificado de Leáo XIII
é que os Bispos conseguiram retomar a livre administração de

suas 'dioceses. Em 1907 Genebra decretou a separação entre a

Igreja e o Estado, apesar dos esf orços do calvinismo por con-
servar sua igreja nacion al. 2

1) Rolfus-Sickinger, Hist. ecl. en série cronológica; Rheinwald, Acta hist. ecl.
ãaee. XIX (1335-37) Kath. Schweitzer Blaetter, 1885. 2) G. Goyau, Une Ville-
Elnglise, Genêve, Parls, 1919, If, pág. 186.
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§ 230. A lgreja na ltália. 1

Após as conquistas de Napol eáo, o Piemonte foi anexado à

França, e, participando das mesmas condições religiosas, re-
duziu a oito os dezesseis bispados ( 1810) . 

.

Ainda sob o guante napoleônico, a Lombardia, os Estados
Venezianos e Pontifícios formaram a república italiana, e mais
tarde o reino italiano, que adotou os artigos orgânicos da Fran-

ça. Também foi incorporada à França a Toscana e o patrimô-
nio de S. Pedro. Em Nápoles tudo govern ava José Bonaparte,
depois substituido por Murat. Apenas a Sardenha e a Sicília
podiam ciizer-se realmente Iivres.

Entretanto, por tôda a ltalia se alastravam as sociedades
secretas: nas províncias do norte a maçon aria, por meio dos
of iciais do exército e dos empregados públicos; no sul e no
centro , a carbon aria e outras seitas ocultas, entre as quais a
"Giovane ltâlia", de José Mazzini ( 1831 ) .

As potências européias, assustadas com tal situação, cele-
bravam assernbléias internacionais paÍa evitar uma catástrof e.

A tendência de unif icar a ltália, aproveitada pelo sectarismo,
tinha defensores também no campo católico (Rosmini, Manzoni).

As nuvens revolucionárias se encastelaram ate 1830, início
do pontificado de Gregório XVI, camaldulense douto em assun-
tos religiosos, mas náo nos políticos. Concedeu certas reformas,
com a intervenção da Austria e da França, e morreu em vés-
peras de grande revolução ( 1846), QUe, embora gorada, deixou
vivíssimas taízes.

Felizmente, os dotes físicos e morais do novo Pontífice Pio
IX ( 1846) concili aram imediatamente a popularidade , máxime
por ocasião da anistia e da nova constituição, QUe em 1848
promulgou , à imitação dos reis de Nápoles e Piemonte.

Entretanto, a inexperiência de todos, nessa ordem de idéias,
nern pôde impedir as conseqüências das revoluções rebentadas
em Paris e Viena ( 1848), nem opôs barreiras, em Roma, à en-
trada de todos os elententos avançados das províncias. A si-
tuação de Pic IX se tornou insustentável em Roma, quando se
recusou a declarar guerra à Áustria, a fim de facilitar a unifi-
cação da ltalia.

Fugindo Pio IX pata Gaeta, Mazzini proclamou a repú-
blica rom ana ( 1849), que o exército f rancês suplantou, para
reintegrar o Pontífice em seus direitos ( 1850).

Em repres alia, quase ao mesmo tempo , a Áustria, ocupando
Venécia e Lombardia, levou Carlos Alberto, rei do Piemonte, a
abdicar em favor de seu filho Vítor Manuel II, após a vitória
ganha por Radeszki em Novara ( 1849) .
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O Piemonte iâ em 1848 expuls ara os jesuítas e havia pro-
clamado leis contrárias ao ensino religioso nas escolas e ao di-
reito eclesiástico de asilo.

A prisão dos Arcebispos Fransoni e Varesini, bem como a
supressão das Ordens religiosas provocou protestos de Pio IX
contra tôdas essas manobras anti-catolicas, movidas pelo mi-
nistro Camilo Cavour.

Piorou a situação religiosa na Itália após a guerra ( 1859)
entre a França e a Austria, potências que equilibravam a polí-
tica na península.

Napoleáo II[, vencendo os austríacos em Montebello e Ma-
genta, entrou em Milão com Vítor Manuel, enquanto José Ga-
ribaldi tom ava Bérgamo às fôrças austríacas. Tod avia, por re-
ceio dos alenrães, que prometiam auxílio à Áustria, Napoleão
pediu uma entrevista com o imperador Francisco José da Áus-
tria, e em Vila Franca determinaranr a Conf ederação ltaliana,
a criar-se sob a presidência honorária do Papa. Desde então se

uniram ao Piemonte a Lombardia, a Toscana, Módena, Parma
e outros territórios, instigados secretamente por Vítor Manuel.

Para anexarem a Sicília ( 1860), os rebeldes da liga pro-
Itália una recorreram a Garibaldi, enquanto Vítor Manuel, a

pretexto de restabelecer a ordem em Nápoles, invadia os Es-
tados Pontif ícios. Na batalha de Castelf idardo, o general Cial-
dini desbaratou Pimodan e os Pontif ícios ( 1860), e semanas
depois era aprisionado Lamoriciêre, general em chef e das f ôrças
papais.

Estava constituída a unidade itali ana, faltando incorporar
só Venécia e o Patrimônio de S. Pedro.

Em março de 186 1 o primeiro Parlamento italiano procla-
mou Vítor Manuel rei da Ítâlia, título reconhecido por todos,
paulatinamente, menos por Pio IX.

Aos brados de "Roma ou Morte", Garibaldi pretendeu ane-
xar ao reino o território pontifício. A política de Vítor Manuel
o deteve como imprudente e precipitado.

Tratados posteriores entregavam Venécia ao rei da ltâlia,
e desde então Garibaldi desf eria seus golpes sôbre Roma, de-
f endida apenas pelos zuavos pontif ícios e os romanos f iéis ao
Papa.

Napoleão III, em guerra com a Prússia, chemou de Cività-
Vecchia todos os seus soldados, pretextando dever opô-los aos
alemães. 2 A verdade é gue, para obter o apôio da ltália,
prornetera deixar livre aos garibaldinos a passagem para Pie-
monte.
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Derrotado Napoleão III, os italianos obtiveram da 'Prússia
licença para ocupar Roma, o que alcançaram com a brecha da
Porta Pia, apesar da bravura dos zuavos (20 set. 1870).

Foi ocupado para utilidade do Estado o palácio do Quiri-
nal e grande parte dos conventos. 0 Parlamento decretou leis
de garantia relativamente ao S. Padre e às suas funções, iá que
eÍa necessário resguardar as aparências de respeito ao cato-
Iicismo.

O novo estado de coisas, flâguiavelicamente disfarçado por
uma legislação imposta à Igreja espoliada, levou o Papa a
se considerar prisioneiro e a lançar a excomunhão contra os
usurpadores.&' 

Vítor Manuel morreu repentinamente em aflitivas condi-
ções 

3, deixando o reino a seu filho Umberto I.
O papado nada perdeu de seu prestígio, tão bem repre-

sentado se viu nos sucessores de Pio IX.
A ltalia continuou vítima das maquinações de sociedades

secretas, mesmo durante e após a guerra européia.
A situação reli iosa permanecia a mesma: povo católico,

govêrno hostil, e a lgreja esbulh ada, até que os fascistas, guia-
dos por Benito Mussolini, revolucionaram tôda a política e ad-
ministraçã,o. Embora de princípios socialistas, o chefe do fascis-
mo reconheceu o valor do papado, e em seus inteligentes planos
não despre zoLt seu concurso. E' verdade que rnais de uma vez
pretendeu lesar direitos da lgreja, quanto à educação da ju-
ventude e outros assuntos sociais. Respeitava, porém, em geral,
os protestos da S. Sé e sabia recuar hàbilmente ern meio a si-
tuações delicadas,

Permanecia, porém, de pé, a chamada "Questâo Romana".
Aos I I de fevereiro de 1929, Benito Mussolini, como plenipo-
tenci ário do rei Vítor Manuel III, e o Cardeal Pedro Gaspa rri,
Secret ario de Estado de Pio XI, assinaram no Palácio Apostó-
lico o "Pacto Lateranense" , ftatado político em que a ltália
restituiu à lgreja pequena parte do antigo território pontif ício
e resolveu os clemais assuntos ligados aos acontecimentos de
I 870.

"A Cidade do Vaticano, assim criada, não é território na-
cicnal nem internacional, mas supra-nacion à1", segundo a €x-
pressão de Pio X[.
p ry. Rosi, IJ Pgpolo_italiano _rlegli ultimi due secole, Roma, 7gZ4; C. Calisse,Diritto Eeclesiastico,__X'irenze; M?rgotti, Vittorie dell , 

'Chiesa;' 
Gamsi, êesótric[tóde r(irche christi; vehring, ArchiÍ für rcathol. K" R" rrr. '-- » ivotí riarÀeiGalanti: "Observaram todos que^ os . maiores infortúnios (para a, ilranga) ôome-

çarâm no mesmo dia _ 
(6 de agôsto) em que as tr ,pas Írancesas, paitindo deCivittàVecchia,abandonar&moPapa;CómpêndioáeHist.Unií...Ír-ãã.

Apontamentos - 23
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g) Cfr. Rafael Galanti, l, c. "Quiseram nesta ocasião apresentar, cômo de eos-
túme, uma farsa polÍtica, espalhando o boato de que o rei, gravemente enfêrmo,
pedia absolvigão. O Papa coneedeu tôdas as Íaculdades e se dlsse que o
monarca Íechara os olhos reconeiliado com a fgreja. HoJe, porém, consta que
V[tor Manuel morreu de repente, enquanto praticava um dêsses crimes ver-
tonhosog que forast tão freqüentes em sua vida privada."

§ 23I, A Espanha católicut

Desde l7l3 reinaram os Bourbons, sob cujo regime se in-
filtrou o galicanismo e o jansenismo na Espanha. O último
Elourbon, Carlos IV, abdicou em 1808, obrigado por Napol eáo,
cujo irmão José Bonaparte começou então a reinar. Em l8l4
os espanhóis, ajudados pelos inglêses, expuls aÍam da Península
os franceses, e reintegÍaÍam no trono o rei legítimo Fernandc
VII. O rei era bom e logo de início tomou louváveis medidas
em benefício da lgreja.

Rodeado, porém, de maus conselheiros, e pouco firme nas
convicções religiosas, violou depois certos direitos eclesiásticos.
Em 1820 rebentou uma revolução que , pôs em vigor a consti-
tuição de 1812, hostil à Igreja.

Recomeçaram assim as perseguições. Apaziguada a revolta
pelo exército francês, enviado por Luís XVIII, novos desastres
se verif icaram.

Temendo não deixar sucessor varã.o, D. Fernando mudou
a constituição em f avor de sua f ilha Isabel, com prejuízo de seu
irmão Carlos, QU€ seria legítimo sucessor. Morreu Fernando VII,
deixando o povo dividido em carlistas e cristinos (do nome
Cristina, mãe de Isabel e regente da Espanha).

Com a morte de Carlos, Isabel reinou vitoriosa, mas en-
tão sucederam-se as revoluções umas às outras, sendo em tôdas
espezinhada a lgreja. Sob a regência ou ditadura de Espartero,
a Igreja foi igualmente perseguida. Sucedeu-lhe o bom general
Narvaez, mas depois de uns anos chamaram novamente ao po-
der o terrível Espartero, e logo se renovou a perseguição reli-
giosa. Voltou Narvaez ao govêrno e reatou as relações com a

S. Sé: Isabel, porém, foi destronada e, durante os dois regimes
seguintes, a Igreja foi novamente atacada. No reinado de Afon-
so XII, filho de Isabel, diminuiu em parte a perseguição. Seu
filho, o rei Afonso XIII, ensinado pela triste experiência do vi-
zinho Portugal, república de I 910, af astou do poder os elemen-
tos perigosos.

Saindo Canale{ps do ministério, a Espanha muito lucrou.
E a ditadura militar de Primo de Rivera teria por mais tempo
evitado o coÍnunismo que derrubou a monarquia, destronando
Afonso XIII ( l93l ).
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A república mostrou-se desde logo violenta perseguidora
do catolicismo. Elementos conciliadores procuraram minorar os

males, introduzindo-se nas eleições. Porém todos os meios bran-
«los e legais tornaram-se improf ícuos.

Foi então que o general Francisco Franco, numa contra-
revolução popular, em que a fôrça do seu exército foi auxiliada
pela ltália e Alemanha contra as inf iltrações do bolchevismo
russo, conseguiu, após três anos de luta, derrotar por completo
as tropas republicanas de Azafi,a e dar à Espanha um govêrno
católico.

f ) II. Brück, die Gesch. der Gesellschaften in Spanien und ihre Stellung z1)r
Kirche und Staat ; Gams, Gesch. der I(irche in XfX. Jahrh., IIf ; De la
X'uente, Hist. eccles. de Esp. VI; Castillo y Avensa, I{ist. crÍtica de las neg,o-
ciaciones con Roma des la muerte del-rey D. X'ernand.o VII; Menendez y Pelayo,
Hist. de los heterodoxos espafloles III.

§ 232. Portugal renova.do.

Em 1820 rebentou no Pôrto a revolução que teve por
causa: a permanência de D. João VI no Rio de Janeiro, os im-
postos sôbre o povo e os vexames do govêrno militar entregue
aos inglêses. Exigiram nessa revolução uma constituição libe-
Íal, o que D. João aceitou mesmo antes de ser elaborada. D. João
era bom homem, mas estava rodeado de maus orientadores, gue
desejavam afastar da côrte D. Miguel, no qual viam um homem
de Íirmeza, capaz de se opôr aos conselheiros, Quândo opor-
tuno. Mandaram D. Miguel estudar em Viena, e assim lhes era
mais fácil governar o pobre D. João.

Por sua morte, devia suceder-lhe no trono de Portugal D.
Pedro; mas como êste era imperador do Brasil, não podia ser
rei de Portugal, segundo a opinião de alguns. D. João VI iá'
previra a dificuldade, mas não querendo resolvê-la, deixou es-
crito um documento, segundo o qual a regência (mesmo antes
de convocar as côrtes) deveria determinar qual dos dois filhos
seria rei.

Concordaram os regentes que seria D. Pedro, o qual acei-
tou, oferecendo a regência a D. Miguel, seu irmão, e fazendo
rainha de Portugal D. Maria da Glória, sua f ilha, que tencio-
nava dar como espôsa a D. Miguel.

Êste, porém , náo aceitou a regência: ou tinha direito ex-
clusivo ao trono de Portugal, e neste caso govern aria indepen-
dente, ou nada aceitaria da realeza.

Reuniram-se os três estados e conferiram a D. Miguel o tí-
tulo de rei único. Quando, em 1831, D. Pedro voltou a Portu-
Bal, ajudou os liberais a expulsar D. Miguel, o qual fugiu para
Roma, e depois para a Alemanha, onde morreu.

23*
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Entretanto, reinou D. Maria da Glória sob a regência do pai.
Breve foram expulsos os jesuítas, confiscados os bens das

Ordens religiosas, depostos os prelados, encarcerados Bispos 
, 
e

sacerdS,tii;,ecida 
uma comissão para a reform a d,a lgreja, re-

solveram expulsar o núncio, conf iscar os hospitais e conventos.
Táo maçonizado estava o clero como o ministério e a Câmara:
parecia iminente um cisma.

Morreu D. Pedro em 1834, mas
Depois da morte de D. Maria da Glória
V e depois D. Luís.

O regente Coburgo era menos mau, porém sob seu regime
voltou o antigo regalismo. Como amostra da liberdade dos pre-
Iados portuguêses, basta o seguinte: numa ocasião, em que to-
dos os Bispos foram chamados a Roma, nenhum dos portuguêses
teve licença de lâ aparecer. Depois de muito empenho e insis-
tência da S. Sé, compareceram dois ao Concílio VaticaÍlo. En-
tretanto, deve-se louvar que a universidade de Coimbra estives-
se a favor da infalibilidade pontifícia.

D. Carlos aliviou a sorte dos católicos, mas foi assassinado
com o príncipe herdeiro Luís Filipe ( 1908). D. Manuel, jovem
inexperiente, deixou-se guiar por ministros desleais e ímpios. A
república, proclamada a 4 de outubro de 1910, começou logo
pela perseguição à lgreja, expulsando as Ordens religiosas, obri-
gando o clero a traiar civilmente, derrubando cruzeiros e altares.

Pouco a pouco, os governos se tornaram moderados, os
sacerdotes, mais zelosos, se deram à instrução do povo, e os
Bispos conseguiram ref ormar seus seminários.

A orient açáo pública do ministro Oliveira Salazar, coope-
rando com as sábias diretrizes do Cardeal Manuel Cerejeira,
elevou Portugal bem alto na or.dem política, social e religiosa.

B. Desenvolvimento interior da lgreja.

I. CONSTITUIçÃO DA IGREJA.

§ 233. Papas anteriores ao Concílio Vaticano.

Pio VII (1800-1823). O Cardeal Gregório Chiaramontil,
eleito em dif icultoso conclave reunido em Y eneza (março, 1800),
teve por excelente cooperador o Cardeal Consalvi, seu secre-
tário. Restaurou a Companhia cle Jesus ( l8l4) e reorganizou
os negócios eclesiásticos, muito intricados, aliás, em diversas
nações.

a perseguição continuou.
reinou seu filho D. Pedro
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Ledo XII ( 1823-?9), Cardeal Anibal della Genga, experi-
mentado na carreira diplom ática, e conhecedor das dificuldades
da Europa Central, com seus problemas, erros e literatura. Leão
XII 2, além de financista e protetor das arteg teve o mérito
de haver dado o grito de alarme contra a maçonaria 3 e as
sociedades bíblicas protestantes.

Pio VIII (Castiglione) reinou só ano e meio. a Ocu-
pou-se com as questões maçônicas e a sorte dos armênios ern
Constantinopla. Em seu pontificado emanciparam-se os católi-
cos inglêses, e deu-se a revolução de julho na França.

Gregório XV I , ou Cardeal Mauro Capell ari, camaldulen-
sê 5, teve o desgôsto de ver os preparativos das futuras re-
beliões contra o papado. Reformou o código , têz concessões ra-
zoáveis à política de então, mas não conseguiu satisfa zer o fa-
moso José Mazzini. Gregório XVI condenou várias doutrinas
errôneas e perigosas, impulsionou as missões católicas, prote-
geu as artes e ciências, deu a púrpura cardinalícia aos sábios
Ângelo Mai e Mezzofanti. 6 Aos insurretos tratou com rigor.

§ 234. o grande pontificado de pio Ix (tg46-zg).
AIém da revolução contra a Santa Sé, no pontificado de

Pio IX ', ainda são dignos de menção os seguintes fatos:
l) A definição do dogmo ds Imaculada Conceição: Já desde

os primeiros tempos do cristianismo era venerada a Imaculada
Conceição de Maria. Os Papas aprovaram a devoção, e Sisto
lV chegou a marcar-lhe uma testâ especial a 8 de dezembro.
Porém à piedade dos cristãos ainda ,ào era suficiente.

Enfim, a 8 de dezembro de 1854, pio IX, em presença de
duzentos Bispos, vindos de tôdas as partes do mundô, pela bula
"Ineffabilis", _pÍomulgou _êsse dogm a táo grato ao coràção dos
católicos: a Imaculada Conceição de Marú.

2) A encíclico "euanto curd' e o "syllobgs". Dez anos
d_epois da promulgagão do dogma da Imacul ada Conceição, pio
IX publicou a encíclica "Quanta cura", na qual chama a aten-
ção do mundo cristão para três pontos donde jorram os males
que perturbam a Igreia: a) as pretensões ceiarianas do go-
vêrno em querer submeter a Igrejà à autoridade civil; b) o li-
beralismo, que ensina dever a ioõieOade humana ser constituída
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e governada sem religião; c) a revolução, 9u€ julga ser a lei

suprema e universal ditada pela vontade do povo. Com a en-

cíclica apareceu também o "Syllabus", 9u€ é um catálogo de

ref utações dos erros do panteísmo, do racionalismo e do indif e-

rentismo, quer na exposição dos direitos da lgreia, quer na con-

sideração da sociedade, da moral cristã, do principado civil,

do Pontíf ice Romano, etc.

3) O concílio do Vaticano (XX ecumênico).z Em 1868 foi

publicada a bula "Aeterni Patris", para convocar um concílio

no Vaticano. No ano seguinte foi aberto o concílio com a pre-

sença de 7 47 prelados (8 de dezembro de 1869) .

Foram condenados os erros dos ateístas, dos panteístas, do

naturalismo e do tradicionalismo; f oi def inido o dogma da in-

f alibilidade pontif ícia.

Reduzidíssimo foi o número dos Bispos contrários à de-

claração dêsse dogma. Demorados estudos e debates mostra-

ram a conveniência da definição, o que se fêz a 18 de julho de

1870,. Íta IV sessão solene.

Todos os prelados aceitaram o dogma definido, apesar das

intrigas que forj ara contra o concílio a medrosa ou maliciosa

diplom acia, com o príncipe Hohenlohe da Baviera à frente, e o
escritor Dôllinger e muitos outros. '

Pela declar açáo da guerra entre a França e a Prússia ( l9
de julho), o concílio foi interrompido. E até hoje está suspenso.

1) Riancev, Recueu des actes de 
§,,,i" 

,#, iilli§fu"ilog," Ei:u3â y" i?'iggr. Martin, die Arbeiten des Vatic. Co49';
generale della Chlesa,- ete.-; O-livier, I'Eglise

erlauf. 
!'erzler, d. Vatic. Concil, dessen augzere

§ 235. Pontítices posteriores ao Concílio.

Leão XIII (Cardeal Joaquim Pecci)', governou a Igreja

de l8Z8 até 1903. Conservou-se prisioneiro, protestando sem-

pre contra a usurpa çáo dos Estados Pontif ícios. Propôs solu-

çO.r cristãs para a questão social; defendeu a santidade do ÍIla-

trimônio e a inviolabilidade dos direitos de propriedade. Melho-

rou a situação religiosa na Alemanha e reatou as relações di-

plomáticas com a Inglaterra e a Bélgica. Restabeleceu a hie-

iarquia eclesiástica na Escócia. Aos soberanos lembrou direitos

e deveres, mostrando-lhes a necessidade de governar segundo

constituições políticas baseadas no cristianismo. Se não aceitou

L.

http://www.obrascatolicas.com



§ ?34. O grande pontificado de Pio IX (184e78) 359

ser árbitro na questão das ilhas Carolinas, entre a Alemanha e

a Espanha, contudo serviu de intermediário, adjudicando-as à
Espanha, mediante algumas retribuições à Alemanha. Comba-
teu o falso liberalismo, a escrav atura e as sociedades secretas.
A cristandade, por ocasião do áureo jubileu de episcopado
( 1893), de tal maneira manifestou sua estirna e entusiasmo por
Leão XIII, que parecia declarar ao rei Umberto a pouca dura-
bilidade do seu trono na ltália.

Pio X ( Cardeal José Sarto) ', regeu os destinos da cris-
tandade de 1903 a lgl4, unindo a uma paternal bondade indo-
mável energia. Embora se considerasse prisioneiro como os dois
predecessores, em certos casos dispensou do "Non expedit" os

católicos que precisassem participar das eleições políticas. De-
nunciando ao mundo a incongruência da visita do presidente da

França ao rei da ltâlia, o que significava ao menos a espolia-

ção sofrida pela Igreja, teve o desgôsto de ver rompidas as

relações com a França, com um' cortejo de dificuldades decor-
rentes de tal ato. Para renovar tudo em Cristo, promulgou de-
cretos que favoreceram a comunhão das crianças, bem como a

freqüência de todos ao banquete eucarístico. Assim como enco-
rajou os cientistas na pesquisa de resultados certos, dos quais

nada têm a temer as doutriRas reveladas, com o mesmo €Iil-
penho condenou os erros modernistas. 3 Modificou a Cúria
Romana, criou o Instituto Bíblico, codificou o direito canônico,

ordenou a revisão da Vulgata e reformou o breviário e o missal.
Faleceu ao iniciar-se a terrível conflagração européia, que em

vão tentou conjurar. E' tido na conta de santo.

Bento XV (Cardeal Giacomo &lla Chiesa, l9l4-22) . Seu

trabalhoso pontificado absorveu todo o período da confla gra-

ção européia e de suas terríveis conseqüências. Empregou seus

talentos e experiência na diplom acia, a serviÇo da religião e da
caridade, em impedir represálias cruéis, aliviar feridos e enf er-
mos nos diversos campos, em conseguir troca de prisioneiros,
apesar da mâ vontade dos vários governantes. No inexequível
tratado de Versailes e na ridícula e inócua Liga das Nações

não foi admitido o Soberano Pontífice, mas a Turquia maome-
tana ergueu um monumento ao benemérito Bento XV. Em seu

pontificado se promulgou o Codex Juris Canonici, paÍa cuja au-
têntica interpretação Bento XV instituiu uma comissão de Car-
deais. a

Pio XI (Cardeal Aquiles Ratti, 1922-39). Nos 17 anos de
pontificado canonizou 34 santos, criou 58 Cardeais, realizou 18
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concordatas, escreveu mais de 30 encíclicas e outros docum€r-
tos apostólicos. Criou a Comissão de Socorros à Rússia, ocupou-
se com a questão operâria, combateu o comunismo ateu e mate-
rialista. Seus maiores cuidados visavam o campo missionário,
a formação do clero e a Ação Católica. Acolheu benignamente
os israelitas perseguidos na Alemanha e na ltalia. Por meio
de seus núncios procurou uma solução pacífica para a questão
do Chaco, a fim de pôr têrmo à guerra entre Bol ívia e Paraguai.
Na perseguição religiosa movida pelo govêrno mexicatro, tudo
empreendeu paÍa minorar a tensão de ânimos e resolver a afli-
tíssima situação. A política f ascista na Itália de tal modo re-
conheceu a grand eza de Pio XI e o valor moral do papado, que
determinou solucionar a Questão Romana, criando a Cidade do
Vaticano com território independente e entregue ao Soberano
Pontífice. Ofereceu sua vida em holocausto, para evitar uma
iminente guerra européia.

Pio XII (Cardeal Eugênio Pacelli). Eleito em março de
1939, teve de apelar para os governos no intuito de pacif icar a
Europa. Apesar da grande cultura, piedade e experiência na
carreira diplom ática, se viu impotente ante a catástrofe que se
desencadeou em setembro de l g3g.

A O'Reilly-\il'einand, Leo XIII; Pasquale de X'raneiscis, Discorsi det Sommo
Pontefice LeoAe._ ]ilII; Yeh_ring, Archiv für Kath. Reeht. 

-- 2) A. I{och, Papst
Eiu! _X, . ein Bild kirchlicher- Reformttitigkeit; Marehesan. Papst Pius' X.
3_) Lebreto:r, _L'encyclique Pascendi et le- modernisme, - 4) Paschini, Lezionidi Storia Eccles. IIf, c. Xf.

§ 236. Ordens e congregações religiosas. 1

No século XIX e XX 'a Igreja mostrou a mesma pujança
de sempre, quer na criação de novos institutos religiosos, quer
na canon izaçáo dos santos.

Em I 814 reapareceu a Companhia de Jesus, restaurada
por Pio VII. Se para essa Ordem restauração náo significa re-
forma, outras houve que se transformarâffi, como a dos trapis-
tas ( 1892), que são nada mais que cistercienses reformados.

As principais fundações do século XIX são:
A Congregação de Picpus ou dos Sagrados Corações, insti-

tuída em Paris pelo Padre José Maria Coudrin (1801) e aprovada
por Pio VII. Entregaram-se a missões na América do Sul e na
Oceânia.

Os Oblatos de Maria Imaculada, fundados por Eugênio Ma-
zenod, depois Bispo de Marselha ( 1816). Evangelizam o norte
da América.

-
a
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No mesmo ano de 1816 f oram f undados os Padres Maris-
tas ou sacerdotes de Maria pelo Abade Colin, os quais recebe-
ram aprovação of icial em 1836. Dirigem colégios e seminários, e

também missões na Oceânia.
A Congregação dos Assuncionistas, criada por Mons. d'Alzon,

vigário geral de Nimes ( 1840), recebeu de Leão XIII o en-
cargo de trabalhar pela união das Igrejas Orientais.

Os padres das missões af ricanas, que se dedicam exclusi-
vamente à evang elização dos negros, têm por tundador Mons.
Brêsillac, vigário apostólico de Coimbatour.

Em I 848 f undiu-se numa só a Congregação de Missio ná-
rios do Espírito Santo com a do Irnaculado Coração de Maria.

O Cardeal Vaughan criou, em 1866, a Associação dos Mis-
sionários de Mill-Hill, para se declicarem aos pagãos mais aban-
donados. Grande número de holandeses têm entrado nessa Con-
gregação.

Os Missionários do Verbo Divino foram instituídos pelo
Padre Arnaldo Jansen, effi Steyl (Holanda), no ano de 1875.

Os salesianos, f ilhos de S. João Bosco, iniciando sua exis-
tência em Turim em 1855, hojey numerosíssimos, trabalham no
mundo inteiro.

Os irmãos maristas, dedicados à instrução da iuventude,
foram instituídos pelo Padre Marcelino Champ agnat, em 1817.

A Associaçáo das Damas do Sagrado Coração, fundadas
( 1800) por Santa Madalena Sofia Barat, dedicam-se à educa-
ção de moças da alta sociedade.

De 1819 datam as Irmãs de S. José (Cluny) .

Em Angers ( 1829) surge a Congregação do Born Pastor,
paÍa pessoas decaídas, fundada por Santa Maria Eufrásia Pel-
letier.

As Pequenas Irmãs dos Pobres foram instituídas ern 1840.
As Franciscanas Hospitaleiras Portuguêsas devem sua exis-

tência ao Padre Raimundo dos Anjos Beirão (Lisboa, 1871 ) ,

São numerosas e dedicadas.
As Filhas do Amor Divino, Congregação fundada em Viena

pela madre Francisca Lechner ( 1868), dedicam-se à educação
de meninas, aos pobres e doentes, e a todo gênero de caridade.

A Congregação das Irmãs da Divina Providência, fundacla
pelo Padre Eduardo Michelis na Alemanha (Münster, 1842), be-
nernérita como as precedentes.

1) Otto Braunsberger, Rückbl,iek auf das Iíatholische Ordenswesen in XI)(
{ah1h, ; E. Keller, Les Congrégations religieuses en Franee; Esrômô;t, L'anáéede L'Eglise.
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II. DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA.

1) CIÊNCIAS ECLESIÁSTICAS.

§ 237. Estudos teotógicos do século XIX.

O comêço do século XIX, herdeiro do racionalismo, jansenismo,
galicanismo, tendências deístas, josef ismo, f ilosof ismo e revolução f ran-
cesa, não podia ser f avorável às ciências eclesiásticas. Nas universi-
dades alemãs se professava a filosofia de Kant, Schelling e Hegel. Os
demais países sofreram as mesmas conseqüências.

Só pouco a pouco os estudos católicos puderam desenvol-
ver-se, conseguindo elevar-se a bem alto nível só à custa de

aproveitar as mais pequeninas condições f avoráveis. Para isso
concorreram o concílio do Vaticano e os congressos internacionais
de cientistas católicos. 1

Os estudos bíblicos 2 desenvolveram-se, graças ao avan-

ço das ciências auxiliares e ao cultivo esmerado da exegese,

sujeita, infelizmente, aos caprichos de certa crítica. Salienta-
ram-se Patrizi, Kaulen, Cornely, Vigouroux, Haneb€tg, Hug e

outros. Os dominicanos abriram em Jerusalém uma escola de

estudos bíblicos destinada a todos os interessados. Lagrange
fundou a Revista Bíblica, e Leão XIII a Comissão Bíblica em

Roma.

A teologia dogmática, sacrif icada pela carência de bons
estudos filosóficos, voltou ao método escolástico, esplan ada por
Scheeben, Kleutgen, Franzelin, Tanquerey, Hugon e muitos ou-
tros mais recentes, como Billot, Hurter, Pesch, Mannens, Van
Noort e Lottini.

No campo da apologética surgi ram o Cardeal Gerdil e Pe.

Iicani ( Itália) , Balmes e Donoso Cortes ( Espanha) ; José de

Maistre, Chateaubriand, Lamennais, Lacordaire, Ravignan, Mon-
sabré, Dupanloup ( França) e muitos outros, ctmo Wiseman,
Mannitrg, Newman e Faber (Inglaterra) ; HettingêÍ, Weiss,
Gutberlet e Schanz (Alemanha).

A teologia moral foi cultivada por Gury, Scavini, Ballerini,
Frassinetti, Berardi, Lehmkuhl, Genicot, Vermeersch, e granCe

número de outros autores de nomeada.

Em direito canônico apresentaram trabalhos de valor: Bar-
gilliat, Aichner, Schulte, Prümmer, Santi, De Angelis, Wernz e
Casparri.

1) Ilurter, Nomenclator literarius ; Bellamy , L& théologie au siêele XX;
Ifihn, Methodologie und Encyclopá,die der Theologiê; Batifol, Questions _ d'en-
seignement supérieur ecclesiastique. 2) Pesch, De inspiratione; Veuard, Les
études bibliques eu France depuig quinze ans.
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§ 238. Seminários teológicos.

A Igreja gu€, pela ref orma protestante e a revolução f ran-
cesa, perdera tantas escolas superiores, empreendeu, logo que
possível, a ereção de universidades livres: na Bélgica (Lovaina,
I 834), no Canadá (Laval, 1852), na lrlanda (Dublin, 1852),
na França (Poitiers, 1875; Lille, Paris, Tolosa e Liãoç 1876),
nos Estados Unidos (Washington, I 889) , na Suíça ( Friburgo,
I 889) , no Brasil ( Rio de Janeiro, 1 940, conf orme um dos últi-
mos desejos manifestados por S. Santidade Pio XI ao Emo.
Cardeal D. Sebastiáo Leme).

AIém dêsse grande impulso dado às ciências teológicas, a
S. Sé elevou o nível dos estudos de f ilosof ia e teologia nos se-
minários, uniformizando o ensino e f iscali zando os estabeleci-
mentos por meio de visitadores apostólicos.

Em Roma foram criados novos seminários destinados a
determinadas nações: assim o seminário Pio-Latino-Americatro,
fundado por Pio IX, e o Pontif ício Colégio Pio-Brasileiro, por
Pio XI ( 1934).

2l CISMAS E HERESIAS.

§ 239. Modificações no protestantismo. I

Aproveitando o tricentenário (1817) do protestantismo, Frederico
Guilherme III da Prússia conseguiu a celebração de um sínodo geral
protestante, que deu em resultado a união de luteranos e calvinistas.

Entretanto, se originou uma separação muito mais funda, a dos
protestantes crentes e dos incrédulos, não só entre os leigos mas tam-
bém dentre os ministros e teólogos. O espírito de independência entre
as várias seitas protestantes de fato as mantém unidas só num ponto:
a oposição ao catolicismo.

No campo da teologia protestante, os modernos rejeitam todo o
sobrenatural. Os ortodoxos defendem suas tradições, enquanto os mais
procuram tomar uma posição interme diária, pelo que são chamados
"teólogos do compromisso".

Entre os teólogos protestantes têm tama Straus, Nitzsche, Baur,
Schleiermacher, Ullman, Dôrner e Harnack.

- E' grande a atividade protestante no campo missionário, a ponto
de se haver estabelecido sociedades, consagradas exclusivamente às- mis-
sões protestantes. e à propaganda de suas bíblias.

No Brasil essa propaganda é denunciada periodicamente pelo Se-
cretariado Nacional de Defesa da Fé, que distribui gratuitamente o
boletim "Pro Ecclesia".

1) 
_ 
I{e_ring, _ Gesch. der Ifirchl he Kireheund die Union; Zenker, der Gtieãern;

{o"g. Gesch. des Protestantlsm Ilettinger,die Krisis des Christentums;
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§ 240. Os cismáticos do Oriente. 1

A igreja cismática de Constantinopla marcha _ para .3 -ruínar- Pois a
maior pãrté das sés a ela sujeita, como as da Rússia, Grécia, Montene-
gÍo, Bütgária e muitas outra§ se declararam independentes do patriarca
constantinopolitano.

Êste quase sempre se empossa no patriarcado por meios simonía-
cos, e quase nunca se mantém nêle até à morte, pois fàcilmente é de-
posto pelo sínodo.

O clero inf erior é ignorante e f anático.
As apostasias para o islamisffio, a fim de agradar ao sultão, têm

sido f reqüentes e bem demonstram o apoucado conceito em que por
lá se tem a fé cristã.

No século XIX o protetorado da França e da Áustria sôbre o
Oriente f avoreceu a liberdade dos cristáos, principalmente após a der-
rota da Rússia na guerra da Criméia. z

Os Pontíf ices Romanos desde Pio IX se vêm esforçandô para ar-
rancar a igreja oriental a táo vergonhosa situação. Encontram, porém,
f orte barrelra da parte dos patriàrcas, que sóem manter-se no mais
arraigado odio à lgreja Romana.

1) Likowski, Gesch. des allmâhligen Verfalls der unierten katholischen Kirche
im 18. und 19. Jahrh. ; Philaret, Gesch. der lfirche Russlands; Diomedes
I{yriakos, Gesch. der orientalischen Kirchen von 1453-1898; I(nie, die Russische
Kirche, ihre Lehre und ihr Cultus. De La Gorce, Histoire du second empire.

§ 241. Positivismo. 1

A f ilosof ia positivista é produto do cérebro desequilibrado de Au-
gusto Comte (1857). Seu dogma fundamental consiste em só admitir
õomo real o que é sensível. Entendia Augusto Comte que a humanidade
iâ havia passado do estado teológico (fetichismo, politeísmo e mono-
teísmo) aõ estado rnetaf ísico (formas substanciais, f aculdades da alma,
etc.. . .) e dêste ao terceiro estado e mais perfeito ou positivo, ou seja,
do provisorio ao transitório e, enf im, ao def initivo.

As contradições do sistema não lhe permitiram estabilidade. Con-
tudo, alguns discípulos de Augusto Comte adotaram o positivisg_o na
íntegra é se professaram orto-doxos, como Lafitte, Harrison e Miguel
Lemos.

Outros são positivistas dissidentes como Littré, Taine, Stuart Mill,
H. Spencer, Wundt, C. Lombroso, Ferri, Teóf ilo Braga.

1) Leonel X'rança, Noções de hist. da filosofia, P. V.

§ 242. O coÍnunistno.

Pode-se considerar como precursor do comunismo o monge Cam-
panella, f alecido em Paris no correr de 1639, o qual já f antasi ava um
regime totalitário.

Jean Jacques Rousseau, no "D esigualdade", tarn-
bém delineou a questão social.

Durante a revôluçáo francesa, (que se suicidou,
quando ia ser natureza a todos
tim direito de deve a sociedade
amparar e defe e eüê, portanto, na verdadeira so-
ciedade, gozos e trabalhos devem er comuns e não pode haver ricgs
nem pobres.

Tais idéias, em teoria, f oram peif ilhadas po_r vários escritor€§, até
Karl Marx lançar seu "Manifesto do Partido Comunista" (1848).
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Ao brado de Marx: "Proletários de todos os países, uní-vos !",
respondeu em breve a "Associaçã,o Internacional de Trabalhadores",
qud f racassou apos os terríveis dias da "Comuna de Paris" ( 1871 ) .

O desaparecimento de Marx (1883) náo impediu - que tomassem
vulto seus projetos. E assim, em 1889, nury congresso internacional de
socialistas, 

-f 
undou-se a "Segunda Internacional".

Desfeita esta no comêço da grande guerra ( 1914), surgiu
no Kremlim (Moscou) a "Terceira Internacional Comunista"
( l9l8), chef iada por Lenine e Trotski. 1

A direção dêsse partido internacional, chamada Komintern,
age de acôrdo com o govêrno soviético e, qual polvo perigosís-
simo, estende seus tentáculos agitadores por quase todo o orbe.

O México, a Espanha, e, em menor escala, vários outros '
países iá, lhe sentiram as funestas conseqüências.

A Igreja náo tem sessado de admoestar os povos, e em

especial a classe operária, sôbre as cautelas a adotar e os

meios de def esa contra inimigo tão f une§to.

Para resolver-se a questão operária não hâ mister mais do

que a execução da encíclica "Rerum Novarum", de Leão XIII,
e "Quadragesimo Anno", de Pio XI, isto é, a caridade cristã
unida zelosamente à justiça distributiva.

1) Olbiano de Melo, Comunismo ou fascismo; DionÍsio Napal,. . 9 l-]npé_rio
sôvietióo; D. João Bócker, O comunismo russo e_ a _ civilizaçã.o cristã ; _Gondim
da Fonséca, Bolchevismo; Jorge Le X'êvre, No paÍs d.os Soviets ; Paulo Marion,
O paraÍso moscovita.

§ 243. Velhos católicos. 1

Por ocasião do concílio Vaticano, levantou-se na Alemanha um
grupo de adversários da inf alibilidade pontifícia. Denominaram-se "Ve-
i-tro§ Catolicos", e eram orientados por lentes das universidades, a cuja
f rente se achava Inácio von Dôllinger.

Em sinal de protesto
assembléia em Nüremberg
alemães se reuniram em Ful
adesão dos catolicos as r

católicos ( 1874).
A seita chegou a contar em seu apogeu ( 1878) 50 mil membros

na Alemanha. Nã Áustria, Suíça, Itália, Espanha e França os Velhos
Catolicos eram pouquíssimos. Quando, de tempo em temp_o, 4lgum exal-
tado praticava qua§uer desmando mais clamoroso, a S. §g .o punia
com a excomunhão. 

- Praticamente deixaram de existir os Velhos Ca-
tólicos, a não ser em grupos anÔnimos.

f ) Schulte, der Altkatholicismus; E. Michael , Tgnaz von Dtillinger, ein Cha-
rakterbitd; I{. Brück, Gesch. der l(ath. in Deutschland; Kannengieser, Les
origines du vieut-catholiques et les universités allemands.
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§ 244, Americanismo. 1

Pela metade do século XIX apareceram na América, principal-
mente na Setentrional, uns erros práticos mais do que teóricos, por-
tanto, uma tendência mais do que uma heresia: chamou-se "America-
nismo".

Consistia e ffi: I ." tazer concessões perigosas e reprováveis em cons-
ciência, embora com a boa intenção de facilitar conversões. 2.o estender
ao domínio das ações como do pensamento uma liberdade individual
exagerada, quase independente da orientação da lgreja. 3." substituir por
supostas inspirações do Espírito Santo as diretrizes do magistério ecle-
siástico . 4.o exaltar as virtudes naturais com detrimento das sobrenatu-
rais e estabelecer oposição entre virtudes ativas e passivas, com des-
prêzo da oraçáo, vida contemplativa, votos religiosos, etc. . . .

Leão XIII (na carta "Testem benevolentiae", ao Cardeal Gibbons,
22-l-1899) condenou essas tendências, no que f oi religiosamente escu-
tado e atendido.
1) Deshayes, Americanisme, dans le Dict. de Theol. cath.

, § 245. Modernismo. 1

5ü
A verdadeira ciência nunca esteve, nem poderá estar, em oposição

às verdades reveladas por Deus.
Quando hâ contradições aparentes, é porque ou o sentido dessas

verdades não se acha suf icientemente explanado, ou os postulados da
ciência carecem de solidez.

Entretanto, exagerando pretensiosos
e enfatuados ser necessário até destruir
o conceito de dogma, bem s as prerro-
gativas, negar a divindade pontos dou-
trinários incompatíveis com

Loisy foi _quem encabeçou êsse movimento na França. Fogazzaro o
propagou na ltália. Na Alemanha as doutrinas de Schell favoieceram o
modernismo.

Tyrrel na Inglaterra ensinou a evolução dos dogmas. Exegetas in-
competentes e medrosos se dispuseram a sacrificar à crítica módernista
os livros

Bem o decreto "Lamentabili" expedido pela
Congre.g3 (3 

. de julho de 1907) que reprovou 65proposiçõ 8 de setembro do mesmo ano a encí-
clica "Pascendi", de Pio X, condenou o modernismo, e demonstrou a
perfeita irmanaçáo da ciência com a fé.
1) Paschini, Lezione di Storia eccl. If f , c. X.

II. CULTO E DISCIPLINA.

§ 246. Festas e devoções. 1

No século am novas festas de preceito, e até
no pontificado ssos alguns dias santos de guarda,
em atenção à nte atividade moderna.

Entretanto, cresceu extraordinàriamente o número de f estas de de-
voção.

Na missa e breviário romanos foram inseridos inúmeros of ícios
novos e muitos outros subiram de categoria. .!

Vários santos foram pa-
tronos especiais de vári

No atinente a devo nos
últimos séculos: a expo du-
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§ 247, Vida cristã. § 248,

I

Açáo Católica 36'í

1) Pierre Alber.s, Manuel d'histoire ecelésiastique, If, § 131.

§ 247. Vida cristã. 1

Apos o inditerentismo, natural conseqüência dos erros do
século XVIII, foi paulatinamente aumentando o fervor religioso
íim tôdas as classes sociais, e, principalmente, na gente média,

iá que tanto o demçiado luxo como a extrema pobreza são
rnuitas vêzes obstáculos à piedade.

A arregimentação dos fiéis em associações piedosas ou de-
dicadas a fins caridosos (Conferências Vicentinas, iniciadas por
Frederico Ozanam) muito concorreu para levantar o nível da
vida religiosa.

Com larga visão, Pio X atraiu as crianças à primeira co-
munhão, Iogo que tivessem o necessário discernimento; e a to-
dos convidou à comunhão freqüente e até diátia, para restau-
Íar tudo em Cristo.

Dificilmente haverá na história da lgreja uma época de
rnalor f loração de virtudes, interêsse pelas missões, sêde insa-
ciável de vida interior e dos mais variados campos de aposto-
Iado: imprensa, operariado, enfermos, órf ãos, mendigos, classes
armadas, instrução popular, etc.

A par de grande miséria moral e indif erença religiosa e

até do ateísmo, regista consoladoramente a história dêste pe-
ríodo tão grande número de santos e bem-aventurados como na
I greja dos primeiros séculos. 2

1) H_. Brück, Histoire de lEglise (obra alemã), § 297. Z) Kempf, SautÍdade
9g Isr.eip no século XIX; Pierre Albers, Mauuel d'hlstoire éceléslastique,u, § 191.

§ 248. Ação Católica. 1

À perspicacia de Pio XI e ao fecundo zêlo de alma tão
apostólica não escapou a visão clara da necessidade de orga-
nii,zar os católicos leigos, paÍa uma propaganda religiosa e mo-
ralizadoÍa, sob a oiientáção das ãutóriãades ecleiiásticas. E
batizou-a de "Ação Católi ca" .

De modo geral e no sentido lato, a ação católica iâ exis-
tia na Igreja desde os tempos apostólicos. Mas na forma atual,
como "participação do laicato no apostolado hierárquico", na
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368 III época: Idade moderna

definição dada por Pio X[, é recente e foi criada por Pio XI
(encíclica "Ubi arcano"), embora desde Pio IX todos os Pon-
tíf ices tivessem abordado o assunto.

Numerosos documentos pontifícios, que têm servido de fon-
tes à avantajada literatura acêrca da Ação Católica, vêm esti-
mulando os f iéis no campo do apostolado: cristianização da ta-
mília e da sociedade, da imprensa e do cinema, do operariado e

das classes humildes, etc.
Por sua finalidade e organi zaçáo, a Ação Católica deverá

abranger todos os homens de tôdas as classes e em tôdas as

idades e circunstâncias.
Êsse escopo a ser atingido tem encontrado obstáculos na

talta de compreensão de muitos e na habltual inércia de quase

todos, pois julgam mais fácil deixar exclusivamente aos sacer-
dotes êsse magno labor, sem atenderem à enorme desproporção
numérica entre sacerdotes e Ieigos.

1) P. Dabin, O apostolado leigo ; Civardi, Manual da Aqão Católica; L.
Sucupira, Curso de Aqão Católica ; C, Santini, Curso de Ação Católica; Porto-
carrero Costa, Ação Católica

§ 249, Arte cristã. 1

O estilo rococó do século XVIII tornara-se ridículo, e decaiu.
Na f alta de novos estilos os artistas voltaram às escolas antigas:

romano, o e ate mourisco.
Isso em que náo têm faltado bons mestres, espe-

cialmente em havido esf orços de talentosos artistas para
inventar tilo que consulte simultâneamente à estética e
às f inalidades religiosas dos tempos.

Na escultura, os mestres do século XIX pouco se dedicaram à parte
religiosa, ou o que produziram carecia de sentimentos cristãos.-Apenas Achtermann, de Münster, Schwannthaler, de Munique, Dupré
de Sienne, Eugênio Oudine, Paulo Dubois e van Hoven têm alguma
fama.

A pintura religiosa conseguiu elevar-se altamente. As escolas de
Düsseldorf e de Munique produziram hábeis mestres.

À Suíça, França, Itália, Bélgica (escola de Beuron), não têm fal-
tado apreciados pintores.

A música religiosa, reformada iâ no século XIX e sujeita às Í€grâs
do Motu Proprio de Pio X, ocupa seu lugar de honra, elevado e digno
entre as artes cristãs, particularmente nas escolas de Solesmes, Munique
e Aix-la-Chapelle.

O canto gregoriano, mais apreciado do que em épocas anteriores,
por eclesiásticos e leigos, tornou-se ensino obrigatorio em todos os se-
minários.

Numerosos compositores se colocam ao lado de Perosi, Gounod,
witt.
f ) Atlas l{erder, Histoire de I'art, illustrée, 146 planches contenant 1262 gra-
vurqg avec un précis de I'histoire de I'art, table des gravures détaillée et
table des matiêres; Springer, Geschichte 

*il""Iildenden 
l(ünste im )(I)(.

rance, Le Co
catholicisme
Der Dom z

http://www.obrascatolicas.com



25ü, Conclusão 369

§ 250, Conclusão

A história da lgreja, mesmo sucintamente analisada, ou es-
tudada em seu todo harmônico, oferece aos bem intencionados,
aos que procuram a verdade, seara imensa de ensinamentos úteis
e agradáveis.

Há nela sombras? - São tão poucas que só podem sâ-
lientar as partes luminosas do quadro.

Demais, que há de estranhável em tais sombras, se produ-
zidas pela fraqueza do elemento humano componente dessa mesma
Igreja? Não será, antes, para admirar suã trajetória lumi-
nosa através de tôdas as idades, lutando com todos os obstácu-
los, sempre perseguida e sempre vitoriosa?

Tua é, Senhor, a grand eza, o poder, a glória e a vitória;
e a ti é devido o louvor, porque tudo o que há no céu e na

terra, é teu; teu é, Senhor, o império, e tu estás acima de todos
os príncipes. Tuas são as riquezas, e tua é a glória; tu és o

dominador de tudo, na tua mão está a fortaleza e o poder; na

tua mão a grand eza e o império de tôdas as coisas.
Agora, pois, ô Deus nosso, nós te engrandecemos, e lou-

vamos o teu nome glorioso. (l Par 29, 1l-13.)

OBRAS CONSULTADAS.

H. vol' :

P. Qu€, 2 vol.
Pio .

F.
P. Antelmo Goucl, Hist. eccl. red .

P. Raf ael Calanti, S, J., Compêndio de História Universal.
Leonel Franca, S. J., Noçóes de Historia da Filosof ia.
Olbiano de Melo, Comunismo ou Fascismo?
Dionísio R. Napal, O Império Soviético.
Léon de Poncins, Fôrças secretas da revoluçáo.

§

Apontamentos - Z*
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Cronologia dos Pontífices Romanos 1

SÉCULO I
Ano
da

q)

Ê{
o
>.L

old(,
CÚ

L
q)

Ofício Pátria VacânciaN.'fPontífice Família

n
2t

ho

de

FiI

po

po

Fo

I Pedro z

2 Lino

3 Cleto
4 Clemente

00 ll2 12 lül 7 mártir
12 rzt I 71 2 mártir
2t t32 lO 71 3 mártir
32 142 9 3l2l mártir
42 154 I I 3l2l mártir
il 158 4 31 8 mártir
58 167 8 31 3 mártir
67 175 8 4120mártir
75 182 7 glZt mártir
82 193 ll 41 5mártir
93 2O3 l0 Zlto mártir

Fo de
Po ile
Po de
Fo de
Fo de

?
Fo de
Po de
Fo de
Po de
Po de

5l
6l
7l
8i
eí

r0l
l ll
t2l
r3l
r4l
t5l

de Emiliano
de Fausto

de Jonas

Herculano

dias
dias

421 67 25 2 7 mártir
I

671 78 l1 3 12 mártir
I

781 90 12 I 1l mártir
9ol tOo lo 2 to mártir

Anacleto 3

Evaristo
Alexandre I
Xisto I
Telésforo
Higino
Pio I
Aniceto
Sótero
Eleutério
Vítor I

Antíoco
sac. judeu
Alexandre
Pastor
um grego

SÉCULO
sacerdote ( ?)

sacerdote
anacoreta \

sacerdote

Atenas
Belém
Roma
Roma
Túrio (ltália)
Atenas
Aquiléia
Síria (Eneça)
Campanha
Nicopolis
Af rica

13 dias
19 dias
35 dias
2 meses
7 dias
3 dias

14 dias
17 dias
2l dias
15 dias
12 dias

de Abúndio
de Domício

SÉCULO
l_
loiá.oon
I

I 2031 22olt7l 2llOimártir

I ?lilfrIJl1 'l'ol ,,
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F"
Fo
po

Fo
po

Fo
Io
Fo

de Ponciano
de Calpúrnio
de Rômulo
de Fábio
de Castino

de Porfírio
de Júlio
de Constâncio

Marino
Caio
Projeto

-
-patrício Ieigo

sacerdote
diácono

monge

sacerdote
diácono

l0 dias
13 dias
14 rn€§es
35 dias

35 dias
22 días
35 dias
5 dias
I dias
8 dias

l l dias
2 rnes€s

30 dias

'n dias
7 dias

16 dias
15 dias
20 dias
25 dias
6 dias

31 dias
20 dias

Roma
?

Calábria
*::"

Roma

Atãnas
Túrio
Roma
Luni (Tosc.)
Salona (Dalm.)
Roma

Po de
Fo de
Po de

Fe de Benedito
Po de um médico

de Rufino
de Prisco
de Rústico
de Augusto

Antonino
Tibúrcio

SÉCULO
acerdote

sacerdote
vig. de Silvestre I
diácono

,,

sacerdote
»

IV
3r
32
33
34
35
36
37

38
39

Marcelo
Eusébio
Melquíades
Silvestre
Marcos
Júlio I
Libério
Felix II 6

Dâmaso I
Cirício
Ursino

de
de

Fo
Fo
Fo
Io

po
po

Romano
Grego
Africano
Romano

Roriiano
Romano

Espanhol
Romano

,,,, (?)
confessor

,,
,,
,,
,,

,,

,,

1) A segui.nte "cronologia' foi confeccionads de acôrdo com os livros de IL Brück (Ilístoire de l'Eglise), Ântà€lmo Goud (lIistória
Ecliqiástica), Rafa€l GôlaÍrtt (EisL Unlversal), Piêrre Albers (Manuel d'histoire ecclésiastique). - 2» Para os lEimetros l7 Poutltlc€s,qs qados são apêaas aproxlmados, no Íal,ts, de couhecimêntos rnais exatos. - IIá quem Éuponüê ser ÀDacleto o nesrao qu€ o suoessor
de Lino, tsto é, Cleto Apesa,r das inoertszas, costuma-se lrão identlficar os dois. 4) A parti" de Ponciano os catáIogoc eptecopets
lllarca^trr os, a1lo{t, tltesês e dias da duragão de cada pontiÍicatlo. - S) E' S, Cipriano quem indica tão lonEiâ vaú&rcie. O Liber Pootlfi{àlic
não a menciona- - 6) trelix If, sendo sdministrador interino, cum concilio lrtberii, não deve s€r contado, em direito, como Sumo PontÍflce.

,,
,,
»i

,,
t,

,,
,-t

,,
t,
,,
,,
,,
,,

'.*
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SÉCULO V

Ano
da

(D
+r
Ê{o
L).

o
rd
s
L()

N.o lPontífice Família Ofício Pátria Vacância

401
4ll
421
431

MI
451
461

47|
I

481
4el
501
5ll

po
po

Fo
Fo

po
po

Fo

FÔ

confe§sof6l
nl
el

8l
,l

t4l
,.I

l0!

7127

-t,,
sl 5
2lt3

-l'ul
+lzsi

rolref

Po do
Fo de
Po de

[c de
po do

6
l8
l8
24

t
I

3

8
2t

6

l5
8
4
I

de Máximo
de Inocêncio
de Abraão
do Pe, Jocundo

Prisco
Sisto
Quintiano

Crispino

Castino
Pe. Felix
Valério
Pedro

sacerdote
diácono
sacerdote

diácono
sacerdote I

arcediago

arcediago

sacerdote

diácono (?)
diácono

Romano
fto (de Albano)
Crego
Romano

Campania
Romano
Toscana

Cagliari
(Sardenha )
Romano (Tivoli)
Romano
Africano ou rom.
Romano

l5

I
2
4l
2

I

?\

526
530
532

535
536

2t
22
ll
I

2t,)
HH

7

l0

6
5
7
4

7

6
58

3
2

6
1

de
de
de

de

dias
dias
dias
dias

dias
dias
dias

dias

dias
dias
dias
dias

399
N2
4t7
418
418
423
432
4fi
461

408
483
492
496

498
498
514

523
526
530
530
532
535

417
418
423
419
432

IIr )
Po de
Po do
fo de
Fo de

461

468

483
492

498

F" de

[o de

Fortunato

Justo

Pe. Constâncío
Castório
Sigibould

Projeto
Pe. Pordiano

SÉCULO
diácono

diácono

arcediago
gacerdote
arcipreste

arcediago

VI
Romano
ou sardo
Frosinoni
(Campania)
Toscana
Benevento
Roma

Roma

dias

dias
dias

dias
meses e t 5

dias
mês e 28 ds.

514
505
523

rv)

I

*
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/

fro do
Fo do
fo de
Po de
Po de
Po de
Po de

subdiácono (?)
diácono
diácono

,,
monge

diáti'ono

Frosinoni
Roma

,,
,,
,,
,,
,,

10
ll
2I
5
2
7
5
2,
h

m.
Ífl.
ÍIl.
m.
m.
m.
m.

lt
l0
6
I

r3
lg
4
I
1

28
I
2
4
2

l9
ll
2

661
671
681
601

?01
7ll
721
731

74]l
751
76í
77:|
781
7el
801

8ll
821

Sabiniano
Bonifácio III lt
Bonifácio IV
Adeodato

Bonifácio V
Honório I
Severino
João IV
Teodoro I
Martinho I
Eugênio I
Vitaliano
Adeodato II
Dono I
Agatão
Leáo ll
Bento I I Í2

Po de Bono
Po de João Catadioco
Fo do médico João
Fo do subdiácono (?)

Estêvão
Fo de João Fummino
Fe do cônsul Petrônio
Fo de Abieno
F' do escolástico Venâncio
Fo do bispo Teodoro
F" de FabrÍcio
Po de Rufiniano
Po de Anastácio
Po de Joviano
Fô de Maurício

[o de Paulo
F" de João

diácono
,)

monge
subdiácon0 ( ?)

arcipreste
monge

card.-diácono

legado pontif.
arcipreste

monge

monge
card.-presbítero
sacerdote

Volterra
Roma
Valéria
Roma

Nápoles
Campania
Roma
Dalrnácia
Grécia
Todi
Roma
Segni
Roma
Roma
Sicília

Rdina

m. 26 d.
m.6d"
m. 25 d.
m. 16 d.

dias
rn. 17 d.
m. 24 d.
m. 13 d.
m.2 d.
d.

6ü7
615í 6
6lel 3

6251 5
6381 r 2

uzl I
6,191 6

6
6561 l
672]t14

28 d.
13ú
15 d.
16 d.
15 d.
22 d.
15 d.

676
678
682

4
I
3

6831-110
635l-110

- D O i.nperador lfôÀórto, edr rescrito eEpecial, dectdiu o caao ala eleiç6o pêrturbsda de Boürifácio L - 8) Par€ce têr sido SÍmaco o
grLueiro a regulementar por secrlto as cond&ões da eleigóo lroDtiÍÍcia. - 9) Boatfáclo II tomou Dor coadjutor o diácono Vigtlio, úâ!,
Derante a oporiç§o do cloro e do povo, e nonreacão foi revoSEd,c" e desde êDt6o Já nerhuDr Pap& desiginou de antoÍrão sêu aucqssor. -10) As vacânõios -mais d€trnorrdâs, a partir de VlgÍtto e Pelátio, ÍoraD ca,usadaa Deles exig$Dcias dos imlrêrsdores bizentinos, que Dre-
tandicm dar oprovacão à,s eleições.-Cessou êste dlficuldeíl€ no período loDbardo e cstlovlngio'- 11) Bonlfácio IrI renovou os decrêtos
de glm{'êo sôbrc a8 eleicõêg, protbiu as desever4as oriurrdes das meslre§, €st8b6l@eu ü€s diâ6 de prazo par8 a €leição do novo Papo. -13) B€nto otteyê d6 CoDstetftitro Pogonato a llceqa de recebêr do erarca d€ Ravelra À eprorracto da eteição papal, & flm de não demo-
rsr t8nto. Esso prsre foi setuida até Grcgúrio IIf.

SÉCULO VII

t
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I

N." lPontífice Família Vacância

Ano
da

Ofício Pátria o
Lo
E

o
u,
c,|
GI

É.
c)

de
de

I
Ciríaco
Benedito ll

8de Tibério

SÉCULO VIII

I m.20 d.

1m. 18d.
3 meses
1m. l8d.

40 dias
35 dias
8 dias

I B dias

35 dias

13 meses

86
87
88
re
90
9l
92

93
94

95

96
97

Estêvão I I 13

Estêvão II ou III

Paulo I
Constantino I I
Filipe
Estêvão III 14 ou
Adriano I

Fo de Petrônio
Fo de Platão Janidegafo de João
Fo de João
Po de Marcelo
Po de João
Po de Policrônio

Po de Constantino
(Orcini)
Irmão do precedente

Fo de Olívio
Po do patrício
Teodoro (Colona?)

Arúpio
patrício Marino
Bonósio

monge
acerdote

sacerdote
diácono

diácono

sacerdote
diácono

Grécia
Calábria
Síria
Síria
Roma
Síria
Sicília
ou Calábria
Roma
Roma

Roma '

Siracusa
Roma

701
705
708
708
715
73r
74t

7051
7o7l

confessor
,,
,,

confessor

confessor

752
752

3
29

757
767
768
768
771

r?

de
do
de

Roma
,,
t,

dias
dias
dias

,l 7e5l Srqml 5lt6l ,,
| 8161 8l7l-l 7l-l ,,
I s14 8241t 7l-lt7l ,,

2lt2
7lt7n

l5
8Í23
I

7671r

77tl 31 5127
7e5l23ll0t1

98lleão III tF"
oolestcvão IV (ou V). fn"

l00lPascal I lF'

715
731
741
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r

Fo
po

FO

po

Fo
F."

de
de
de

Boemundo
Pedro (Leôncio?)
João

areipreste
arcediago
monge

arcipreste
sacerdote
card.-presbít.

diácono
sacerdote
arcediago
arced.-leg.

Roma
,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,
,,

Montef iascone
Roma
Roma
ostia
Roma
Roma
Gallêse
Roma
Tivoli

3

16

2
8

l2

I

827
827
8U

847
855
858

8241
8271
82tl
8441
8441
B47l
8551

de Sérgio
de Radualdo
de Pedro

Po do
Fo de
Po de
Po do
fo de
(Conti
Po de

legion. Teodoro
Taluro
Gundo
Pe. Palumbo
Bento
di Tusculo?)

Adriano (Colona?VI)

vill de João
de Constantino
de Focio
de Randorf

arcipreste
leg. pontif .

sacerdote
(bispo de Anagni?)
card. presbít.

monge e card.
diácono

891

896
898
898
898

po

Fo
Fo
po

8671 I
8721 4
8821 1

8841 1

SÉCULO X
e00
903

903
904
911

13) tstêyão JI momeu aDtes de ser sagrado. - 14) Estêvão IrI pro de çõ-es pepais .e exig:{u .que o eleito
fúse, ao úenos, dili,cono de Sante IgreJã; p'ois não queria que se re de leigo lmposto _violentamente Dor
leigoó. - 16) 

-EusÊnio 
concorda cõm- Loiárto sôbrt a êsp€íra d€ peti par_e I satiração do- uoro_ Papa.

--16) Elntr€-IJeão-IY e BeDto III coloca,ram oS inimigo§ ala Ieirêje a pâplsa JoanÊ, que deveria ter gov€ruailo com o nome de Joáo VII,
duraíte mais de dols auos Para reÍuta,çáo da fá,bula bastã ve'iflcar a vacâÍrcia entre Le6o e I euto.
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I

N.;lPontifice Familia Vacância

.Àno
da

Ofício Pátría
o
rlü
C)l
d
Êo

lz4llandão
l25lJoão X
t26lleão VI
lz7lEstêvão VII
128[João xt

Leão VII
Estêvão VIII (ou IX)
iVlarino I I
Agapito II
João XII
Leão VIII
Bento V

João XIII
Bento Vl
Bonifácio VII 1?

Bento VII
João XIV
Bonifácio VII
João XV
Gregório V

(monge?)
arcebispo

*on*enedit.?

leigo

(card. diác.
ou card. presb. )
bispo

o'::o

Sabina
Ravena
Roma

,t
,.,

,,
,,
,,
,,
,,

(Roma ?)
Roma

Paii,ia

Alemanha

1

I2§,,
1301
l3t
t32l
I 331

134

I

r35
r 361

I

1 371

138
1 391
r40
14r 

I

e lúarozia
(Conti de Tusculo)
F" de Cristoforo

-(Conti de Tusculo)

-Po do b. João
Po de Hildebrando

(Conti de Tusculo)
Po de Pedro Canevanova

Po ,. Iberto

T
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I
trt,
o

s)

o
|a

o
@

I

]§
(,l

145)
t4b

147

r48

t49
150

151
152
153
154

155
156

157

158
159

Sérgio IV
Bento VIII
Gregório
João XVIII (ou XIX
ou XX)
Bento IX 1e

Silvestre III
Bento IX
Gregório VI
Clemente II
Bento IX
Dâmaso II
Leão IX
Vítor II

(Conti de Tusculo)

(Conti de Tusculo)

(Conti de Tusculo)

(Contes d'Eguishein)

Duques de Lorena

o'::"

leigo?

leigo

(bispo?)

Roma
,,

t,

,,

,,
Saxônia

Baviera
Alsácia
Suábia
Lorena

França
Miláo

Toscana

Benevento
Reims

8l
rrl:

8l

=l'
8l
el

_t

iílt-l

lol

l.l
i rÍ

td l8

Estêvão VIII (ou IX)
Bento X
Nicolau II 20

Alexandre II
Honorio II
Gregório VII
Clemente III
Vítor III '|

Urbano II

arcipreste
arcebispo

o,::"

anãoe

o,::"

arcediago

abade
bispo

2 rn.
1 dia

6
15

3d.

2 anos

meses
dias

SÉCULO XII
1099 1118 lB 5
1 100 tt02
tto2
1105 111r
1118lll9 1-
I 1 18 ttzt

17) À insuficiência de dados histórlcos não permite verificar se na dupla ocupação
intruso, como paxece. - 18) À conÍusão de ordem numérica nos n(»nes de Joáo fV-e
questão dê identidade de algu|rs, o que tem sido diÍtcil averiguar. - 19) Bento IXjli havia êbdicado, e Gregório VI êleito canônicamente, - 20) Nicolau II reservou I

da sé pontifical por Bonifácio VII foi em ambas
seguintes do mesmo nom€, está dependendo da
foi legÍtimo só a primeira vez, pois na segunda

eleigão dos Papas aos votos dos Cardeais Bispos.

I
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Ano
da

o
rd
Or
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!<
c.)

N." lPontíf ice Família Ofício Pátria Vacância Conclave

(Cuido de Borgonha)
Lamberto Fagnani

(Gregório Papareschi)

(Geraldo Caccanemici
dell Orso)

(Bernardo Pagnanelli)
(Conrado de Saburra)
( Nicolau Breakspeare)
(Roland Bandinelli)

(Ubaldo Allucingoli)
(Umberto Crivelli)
(Alberto del Morra)
(Paulino Scolari)
(Bobon Orsini)

arcebispo
bispo

card. diácono

card. presbít.
card. presbít.

abade
cardeal
monge e card. leg.
cardeal

ca rdeal
arcebispo
card. presbít.
cardeal
card. diác.

Borgonha
Bolonha

Roma

Toscana
Bolonha

Pisa
Roma
I nglaterra
Sena

3 dias
?

2 dias

dias
dias
dias
dias

?
dia
dias
dias
?

1119
tt24
tt24
r r30
r 130
r 138
1 143
tt44

tt24
r 130

l 143
l 138

tt44
1r45

5
5

t3

t2
25

dia
?

I

2,
3

c
2

5
1l

l3
t4

10
24
29
22

l8
25
27

8
I

beato

Luca
Milão
Benevento*:I"

1

2
5

27 cardeais

card.
card.
card.
card.
card.

27
23
22
27
28

45
53
54
59
59
64
68
79
8l
85
87
87
9l

53
54
59
8l
64
68
79
80
85
87
87
9l
98

8
1

4
2t

4
I

3
6

4
4
8

1l

2
r0
I
3
g

III

III
IX

card. diác.

card. presbÍt.

caraãJ-

SÉCULO XIII
Anagni

Roma

Anagni

2 dias

I dia

1m.5d.

I card.

l8 card.

14 card.

8

5

1

1l
ll
ll
1t
lt
1l
l1
ll
ll
il
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I\)(rl
{t

r79
r80
r8l

182

183

r84
l

185

Celestino IV
Inocêncio IV
Alexandre IV

Urbano IV

Clemente IV

Gregorio X 23

Inocêncio V

Adriano V
João XIX
(XX ou XXI)
Nicolau III

Martinho II

Honório IV

Nicolau IV

Celestino V 24

Bonifácio VIII

cardeal
card. presbít,
cardeal

bispo, patriarca
de Jerusalém

cardeal-legado

arcediago

arcebispo

card. diác.

cardeal

card. diác.

card. presbít.

card. diác.

bispo

anacoreta

card. presbít.

2a. l0m.

2l dias

7m.5d.
6 meses

5 dias

t0 m. l9 d.

2 a.3 m.

Milão
Gênova
Anagni

França

'França

Placência

França

Gênova

Lisboa

Roma

França

Roma

Ascoli

Isérnia

Anagni

Duração: I dia
20 de jan. ,12 c.
Duração: 9 dias
2 dejulho, l0 c.
Fora do concl.
10 card.
F'ora do concl.
8 card.

Fora do concl.
l3 card.
Fora do concl.
18 card.
Fora do concl.
l0 card.
Fora do concl.
1 1 card.
23 de dezembro
22 c. I d.
2l/10.--18 c. I d.

I
l3
I

1B

t7

card.
card.
card.

card.

card.

l24t
t243
1254

t26t

1265

r271
l

12761

1276

t276'

1277

1 281

1 285

1 288

t294

1294

t24t
1254
t26t

t264

I 269

1276)

,l

5l

el

ll
6

3

3(Guido de Foulquqis)
(le Gros de Provence)
(Teobaldo Visconti)

(Pedro de Tarentaise)

(Ottobono Fieschi)

(Pedro Juliano)

(Gaetano Orsini)

(Simon de Brie de
Montpensier)
(Jacques Saveili)

(Jerônimo Masci)

(Pedro Murrone)

(Bento Caetano)

4

2

2

4

2

8

beato

186
187

188

r80

190

l9l

t92
I

193

t276

r276

1277t

t280

t285

1287

t292

I 303. sÉcuLo xtv

i:r": 
.' 

[(NicorauBoccasini) lffíâ]03i,$3,., 1rrévio lilmeseE là3ffiri, 1130313041-1 
8l 5lbeato

ZtÍ-rnocêicio II,
cleto II (Pierleoni),
clavq porém êxiglu
2q) Gregório X, ele
â corcou de rigores
toram restabelecids
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Resi,dência em Avinhão

Ano
da

o
rcú
c,l
Cü

L
(.)

N.o lPontífice Família Ofício P átria Conclave

195

196

197

198

199

200

201

Clemente V

Joáo XX
(XXI ou XXII)
Nicolau V
Bento XII

Clemente VI

Inocêncio VI

Urbano V

Gregório XI

(Bertrand de Got)

(Jacques Duêse)

(Jacques Fournier)

(Pedro Roger)

(Estêvão Aubert)

(Guilherme Grimoard)

(Pedro Roger)

(Roberto)
(Pedro de Luna)

arcebispo

bispo

card. presbít.

beneditino

bispo

abade

card. diác.

França

Cahors

Tolosa

Limoges

,,

Mende

Limoges

l 305

1316

1 328
1334

1342

t352

I 362

I 370

t3t4

I 334

I 330
t342

1352

1362

r 370

l 378

2
I
l3
24

5
18
16
25
22
20
29

1

7
l6

a.3 m.7 d.
maio, 24-23 c.
de dezembro
card. 7 d.

de maio
card. 2 dias
de dezembro
card. 2 dias
de setembro
c. 1m. 15d.
de dezembro
dia

de abril
card. 2 dias

7

r0

9

8

7

41 7

28

25

tÍ22

28

beato

,,

GRANDE CISMA DO OCIDENTE

I.o Papas obedientes o Roma

(Bartolomeu Brignano)
(Pedro Tomacelli)
(Cosimato Miliorati)
(Ângelo Corario)

arcebispo

arcebispo
cardeal

Nápoles

Suíirona
Yeneza

2.o Papas obedientes a Avinhão
I arcebispo I Genebra
I card. diác. I Espanha ilt
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lAlexandre V
IJoao xxul
I

(Pedro Philargi)
(Baltazar Cossa)

3.' Papas obe'dientes a Pisa

(Oton Colonna)

(Gabriel Condulmero)

(Tomás Parentucelli)

(Afonso Borgia)

(Enéias Piccolomini)

(Pedro Barbo)

(Francisco Rovere)

(J. B. Cibo)

(Rodrigo Borgia)

SÉCULO XV

Ilha Cândia
Nápoles

Roma

Veneza

Sarzana

Valência

Sena

Yeneza

Savona

Cênova

Valência

f ranc. arceb.
legado de Boni-
fácio IX I 

lÍffiI'1ol=ll,sÍ=

206

207

208

209

2to

2tt

2t2

213

214

Martinho V 27

Clemente VIII
Bento XIV
Eugênio IV â8

Felix V
Nicolau V

Calisto III

Pio II

Paulo II

Sisto IV

Inocêncio VIII

Alexandre VI

cardeal

bispo

arcebispo

arcebispo

bispo

geral dos franc.

bispo

arcebispo

2 de marçp
14 card. I dia

4 de março
18 card. 4 dias

4 de abril
15 card. 4 dias
16 de agôsto
18 c. 3 dias
28 de agôsto
20 c. 2 dias
6 de agôsto

17 card. 3 dias
26 de agôsto
25 card. 3 d.
6 de agôsto

23 card. 5 d.
16 de setembro
36 card. 6 d.

1431

t429

1447

I 149
I 455

I 458

r464

147 I
I

1484
I

t4s2l
I

I 5031

t4r7l

ru241
t4241
1431 I

r 43el
r447l|

14551

I 458t

14641

r471í

1 4841

I 4e2l

!5) A eleigãg de U do povo; que €xigia um Papa itallano. Mas nuíra. reprova4ão
alos voto§ alados n tle uodo quê os êleltores lhe prestaram as homenagéns
habitu^eis e a êle sê conclul quê êste C]êmente Vfi é ,anti-Pepa, e assim éque no 6éculo XVf numérica. - n, A, êleigão de l6êrtinho V se revestiu de clr-cu'nstâncias situeção especlal: além dos 23 Cardeais, ,toDaram párte na elelção os 30 delegaalos dê sels
n4cõgs- repr - 28) Por haver Eugênio Mransferido de Basiléia, para Bolorúra o conclllo, éste sê tornou
cismático e oie, tsto é, o êÍrtl-Pepa Eellr V, o último dos anü-P8pas,
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sÉculo xvr

N." lPontíf ice Família Ofício Pátria Conclave

da
Ano

(l)
+,
,<o
>.
>a

o
rd(,
d
Ê.
C)

2t5

2t6

2t7

218

2t9

220

22r

222

223

224

225

226

227

228
I

Pio III

Júlio II

Leão X

Adriano VI

Clemente VII

Paulo III

Júlio III

Marcelo II

Paulo IV

Pio IV 2e

Pio V

Cregório XIII

Sisto V

Urbano VII

( F'ranc. Piccolomini)

(Juliano della Rovere)

(Joáo de Medicis)

(Adriano Florêncio
Boyers)
(Júlio de Medicis)

(Alexandre Farnêse)

(João Maria -lVlonte)

(Marcelo Cervini )

(Pedro Caraf a)

(João Ângelo Medici)

(Miguel Chislieri)

(Hugo Boncompagni)

( Felix Perretti di
Montalto)
(J. B. Castagna)

card. diác.

card. bispo

legado ao C.
de Bolonha
bispo

arcebispo

bispo

cardeal

legado ao C.
de Trento
card. bispo

leg. pontif .

bispo

Sena

Savona

Florença

Utrecht

Florença

Roma

Toscana

Montepulcio

Nápoles

Milão

Bosco

Bolonha

Grottammare

Roma

3l de outubro
38 card. I dia
4 de março

25 card. 7 d.
27 de dezembro
37 card. 13 dias
I de outubro

35-39 c., 1 m. 19 d.
I 1 de outubro
20 card. 2 d.
5 de abril

43-49 c. 2 m. I d.
29 de novembro
37 card. 6 d.
15 de maio
42-45 c. 18 d.
5 de setembro

43-46 c. 3 m.2l d.
20 de dezembro
5l card. l9 clias
12 de maio
2 dias

2l de abril
40 card. 3 dias
7 de setembro

52 c. B dias
8 de outubro

5l c.2 m.

r

I
8

1

5

5

4

r 503

l5r 3

r52t

1523

1534

I 549

I 555

I 555

1 559

l 5ô5

t572

1 585

l 590

1 590

It
rc221

15ãl

1ffi41

1 5501

I 5551

1 5551

I 55el

I 5661

15721

1 5851

I seol
I

6

t2
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I
I

229

230

23r

Gregório XIV

Inocêncio IX

Clemente VIII

bispo

núncio

penitenciário-
mor

Milão

Bolonha

Florença

XVII

Florença

Roma

Bolonha

Florença

Roma

Sena

Pistoia

Roma

Como

Veneza

Nápoles

27 de outubro
57 c. 2 dias
10 de janeiro
52 c.20 d. t

14 de março
ôC61 c. 17 d.

1590 1591 - 1

l59l l59l -
1592 r605 l3

SÉCULO

2321
I

x31
l

?E4l

2351

2361

237

238

239

240

241

242

Leão XI

Paulo V

GregÓrio XV 30

Urbano VIII

Inocêncio X

Alexandre VII

Clemente IX

Clemente X

(Otávio Medicis) 
;

(Camilo Borghese)

(Alexandre Ludovise)

(Mafféo Barberini)

0. B. Pamphili)

(Fábio Chigi)

(Júlio Rospiliosi)

(Emílio Altieri)

(Bento Odescalchi)

(Pedro Ottoboni)

(Antônio Pignatelli)

arcebispo

legado
card. vigário

. arcebispo

núncio

bispo

núncio-bispo

i ,..r. tário
de Estado
antigo núncio

soldado ( ?)
leg. pontif. bispo
card. bispo

arcebispo

I de maio
59c.8d.
I de f evereiro

58 c. I dia
19 de julho
52-54 c. 18 d.
I de agôsto

5G.55 c. I m- 7 d.
18 de janeiro
62-65 c.2 m. N
2 de junho

60-64 c. 18 dias
20 de dezembro
59-61 c, 4 m. 9 d.
2 de outubro

44-66 c. I m. 20
23 de agôsto
5l-54 c. I m. 14
12 de fevereiro
53-63 c. 5 m.
I de outubro

4l'58 c. I m. 14 d.

62tl
I

623
i

1

6M
1

655

667

669

676

689

@t

700

lHll
rozsL

roa+L

rossL

roozL

rozoL

rozoL

roagL

r osr 
Ir

Zg) Pio IV reorganizou a legislaçÉo'
a legislação do conclave, especlalmente

do cohclave, especialmente
a respelto dos escrutÍnlos.

que coneorrre à reclusão. - S0) Gre8;ório XV fixa deÍinitivamente

27

8lr 2

21 5

20ltilzt

10t 3

tzl lll
21 5ll9

il I

2123

r2lr0122

11 3]127

(Nicolau Sfondrato)

(Antônio Facchinetti)

(Hipólito Aldobrandini)
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SÉCULO XVIII

Ano
da

o
rdq,
cd

L
q)

N.o lPontífice Família Of ício Pátria Conclave

243

244

245

246

247

248

Clemente XI

Inocêncio XIII

Bento XIII

Clemente XII

Bento XIV

Clemente XIII

Clemente XIV

Pio VI st

( Francisco Albani)

(Miguel Conti)

(Vicente Orsini)

(Lourenço Borsini)

(Prosper Lambertini )

(Carlos Rezzonico)

(Lourenço Ganganelli)

(Ângelo Braschi)

secretário dos
Breves
núncio-bispo

arcebispo

card. bispo

arcebispo

bispo

f ranciscano

prelado da Câ-
mara Apostólica

Urbino

Roma'

Roma

Florença

Bolonha

Yeneza

S. Arcanjo

Cesena

1 de abril
36-55 c. I m. I d.
20 de março
3l-63 c.2 m. 5 d.
3 de março

39-54 c.4 m. B d.
18 de fevereiro
26-54 c. 6 m. 2 d.
15 de maio
27-46 c. 1 m. 2l d.
15 de fevereiro
30-45 c. 3 m. 4 d.
5 de outubro

27-47 c.4 m. l0 d.
Em Yeneza
30 de novembro
35 card. 3 m. 14 d.

249

250

17001 t72t 201 3

tT2tlrrrn ,le
17241 r 730 ul 8

17301 1740 el 6

rz4olrz58 rzl B

rz58lrz6e rol 6

r?6el n74 rl 4

1??51'*rlrnl t

251

252

253

254

Pio VII

Leão XII

Pio VIII

Gregório XVI

(Cregório Chiaramonti)

(Aníbal della Genga)

(Francisco Xavier
Castielioni) 

I

SÉCUL
bispo

card.. vigário
nunclo
bispo e peniten-
ciário-mor
camaldulense
sacerdote

2 de setembro
37-N c. 26 d.
23 de fevereiro
37-50 c. I m. 8 d.
14 de dezembro
35-45 c. I m. 23
14 de junho
31 c. 2 dias

o xrx
Cesena

Spoleto

Cingoli

l 800

1 823

I 829

1831

1 823

1 829

1 830

23

5

I

l5

5

4

8

3

6

13

(Mauro Capellari) r 846 29
- -Jr^-rr
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I
(João Mastai Ferretj)

(Joaquim Pecci)

bispo

arcebispo-ca-
merlengo

18 de fevereiro
60-61 c. 2 d.
I de agôsto ; 62 c.
4 dias

Senigallia

Carpineto

SÉCULO XX
257

258

259

260)

El. em Roma
3l de julho, 3 dias
EI. em Roma
2-2, 53 c. 3 d.
El. em Roma
1-3, 62 c., I d.
El. em Roma
2-3,53 card. 33 d.

arlE- em.que se vi8 Pio vr, prisignelro de Nêpoleão r, obrlgaram-no a. moalificar provisôriamente a legista&ã,o do conclave.- 32) Â lêsiJh{Ão alo óncrãveZ rãóàitrcãaãpôi Éil-rx]-sóinpre -em atençãõ áJ-óriãiçag1 d.p polÍtica exteína. _ BB) EnÍim,Pio x tei! aõ conctíve ã -pidii,isil*d; "i.r:.üü"""-'ãbJ"ô;;de.E dàüü; ii"#",iao rôr .persone sra.ta,, ao sovêrno de umaÍra.gão.

Pio X 33

Bento XV

Pio XI

Pio XII

(José Sarto)

(Giacomo della Chiesa'

(Aquiles Ratti)

(Eugênio Pacelli)

patriarca
de Veneza
arcebispo
de Bolonha
arcebispo
de Milão
Secr. de Est.
Camerlengo

Riese

Gênova

Desio (Milão)

Roma
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ÍNDfcE
História desta História . .

PRIMEIRA ÉPOCA: ÉPOCA DOS POVOS
GREOO-ROMANOS (29-680).

Primeiro período: De Cristo a Constantino Magno (313).

A. Desenvolvimento exterior da Igreia.

I. Difusão do cristianismo.
§ 3. Situação do paganismo .I:.. . . - '. '. .. ... . . ' '.
§ 1. O povo judeü . ;3... r....,.,,.. '.. -.... t.. '..... ' ! -.. Ç. r.
§5.O fundador da lgreja i .- .....,.-..a- .......'..."
§ 6. .......r.... .... ..a.....
§ 7. a\a . ... .. ..... .. . ..... r .. . ... .... . .

§ g. e dispers-ão- do-s--judeus...... -...... d

§9. até ao século IV..i. .... ....
§ 10. do cristianismo.../.. .... D.......

II.AlgrejaeoEstado.
ll. Pende'guição contra os cristãos . ' -...,'......-....-..
12. Mârtifgs cristáos . . . ......e..-... ..-..o......-...-
13. lAtaques à lgreja e sua defesa,....... ......... -. D. ",

B. Desenvolvimento interior da Igreja.

I. Constituição da Igreia.

5
7
7
B

13
l8
20
22
23
27
28
29

30
35
36

38
39
40
40

4l
M
46

49
50
51
5I
52
52
53
53

54
56
56
57

18.
19.
20,

§
§
§

§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

14.
r5.
16.
17.

Clero e taicato .X

II. Desenvolvimento da doutrina, Padres apostólicos
e escritores eclesiásticos.

II . ............ .. " " t " " " " . . " '
III . . I . . . . . . I . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

III. Heresias.
21. Heresias iudaicas
22. Gnosticismo . .

23. Montanistas,. .

25. Álogos . '

29. Batismo
30. Eucaristia
31. Penitência
32. Disciplina

Graus hierárquicos . à..-
Sínodos e metrópoles r'.
O Pontífice Romano i

Padreç , àpostólicos
Ese ritores do século
Escrltores do século

aa a.aaaa aaa.alaa a"""""

.aa..a..o.oaar.ta.a"t"""'

IV. O culto e a disciplina.
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Índice

Segundo período: De Constantino Magno (t 337)
até ao sexto Concílio Ecumênico (680).

A. Desenvolvimento exterior da Igreja.

,. I. Difusão do cristianismo.

Propagação do cristianismo na Ásia . . . .. . . . . o . . . . . .. . . . . . .

Igrejas cristãs da África . D......., .,r...........

. II.AIgrejaeoEstado.
O sob o reinado de Constantino Magno e seus filhos
Re no tempo de Juliano (361 -362)................
Os de Juliano Apóstata. O paganismo vai morrendo
PO át . . . ... .. o '. .. . . o. . .. . .. ... . . . .... ... o. .

Apologia cristã . .............o....,.................
Influência da lgreja sôbre o Estado. . . . ., . . . . . .. . . . . . . . . o .

Influência do Estado sôbre a lgrejã. . .. ., . . . . . . . . . o . . . . . . . .
Direitos g privilégios da lgreja . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

r: B. Situação interior da lgreja.

387

§ 33.
§ 34.

59

ry

6t
62
63
M
66
67
68
@

69
7l
7l
72
74

§ 35.
§ 36.
§ 37.
§ 38.
§ 39.
§ 4A.

§ 41.
§ 42.

§
§
§
§
§

I. Constituição da Igreja.

43. Encargos e formação dos clérigos. . . . . . . . . ... . . o . . . .. . . . . .
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