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PREFACIO

A PALAVRA DE DEUS ?>IA ELOQU:ENCIA
DOS TEMPOS NOVOS

j
I

t

/

A nossa col·eção "Sal Terrre, Lux Mundi"
possue mais uma jóia de raro lavor: "A eloquência dos tempos novos" do Pe. Antônio
de Almeida Morais, meu íntimo e querido
amigo, uma das glórias do clero de nossa
diocese de Taubaté. Depois do "Padre na Idade Nova" do Pe. Carlos Ortiz, "A eloquência
dos tempos novos" vem dar à nossa coleção
uma nota viva de modernidade sem modernismo, e de atualidade sem perigosas inovações.
Tudo é original nesta obra. O tema é velh.o :
A eloquência sagrada, pregação da palavra
de Deus. Muito li sobre o assunto desde os
bons tempos em que lecionava a matéria em
nosso seminário. Confesso, porém, jamais ter
encontrado obra mais original e de mais palpitante atualidade. E' um modo novo de encarar nos tempos novos a velha e sempre nova
eloquência sagrada. Velha, porque remonta aos
tempos evangélicos; e nova, pois a palavra
de Deus foi e sempre será de uma juventude
perene, de uma atualidade palpitante e de
uma imortalidade sempre jovem, porque tudo
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que é do Cristo é eterno ,e jamais há de sentir a caducidade do tempo e das coisas. A pregação da palavra de Deus é dever precipuo e
gravíssimo do sacerdote, hoje mais do que
em t,empo algum talvez da história da Igreja.
0 munddo Dse con vert.e ut. e se fez ?f~istão Lpe:a
pa 1avra e eus. 0 s u 1 1mos pont1 1ces, eao
XIII, Pio X, Bento XV e Pio XI, em exortações, encíclicas ~ reiterados avisos, lembraram a necessidade da pregação, fazendo eco
à palavra de s. Paulo: "Como hão de invocar
aquele em quem não crêem? Como poderão
crer naquele que não ouviram? Como hão de
ouvir, se não há quem pregue?".
Diz-nos o pontifi.ce, no dia de nossa ordenação sacerdotal: "Oportet sacerdotem prredicare". E' o eco do "Ite, prredicate evang.elium
omni creaturre". E ,como fez prodígios a palavra de Deus na Igreja nascente!
P,edro converte num sermão 5.000 homens.
Surge a figura admiravel d,e s. Paulo, o pregador por excelência. Os atenienses o chamam
semeador de palavras. Responde ele: "Vre mihi
si non evangelizav,ero !"
O mundo inteiro se abala. Renova-se a face
da terra com a palavra de Deus nos lábios dos
rudes pescadores. O milagre dos tempos apostólicos se repetiu na Igreja através dos séculos.
Toda vez que o apóstolo soube eumprir verdadeiramente a sua missão de pregador. O mündo
pagão, que os apóstolos trouxeram à fé, não
era menos pervez·so nem mPnos devasso que o
do século XX. O néo-paganismo, hoje, após
vinte séculos de vida cristã, renova, e com re-
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quintes de perversidade e de luxúria e de ambições loucas, toda a vida pagã da Roma dos
Césares. E se a palavra de Deus converteu outrora o mundo, por que não o converte hoje
ainda? Perderia talvez sua eficácia, seu poder,
sua força?

)

Não! Os pregadores é que não a pregam devidamente. Pregam-se palavras de Deus, dizia
Vieira, mas não a palavra de Deus. A eloquência sAgrada é como a Eucaristia, disse o Pe.
Deshurmont, requer a matéria para a sua transformação na palavra de Deus, assim como
para consagrar há de se ter a matéria: - o
pão de trigo e o vinho de uva - panis triticeus et vinum de vite, para a transubstanciação. E a matéria da eloquência sagrada é a
eloquência humana exclusivamente ao serviço
da palavra de Deus, do EvAngelho da pura e
sã doutrina. Prega-se hoje sempre o Evangelho?
Um dia perguntou Luiz XIV a Boileau quem
era um tal pregador que abalava Paris e do
qual toda gente falava com entusiasmo e admiração? "Majestade, responde o poeta, o povo
gosta muito de novidade. E' um pregador que
prega o Evangelho!"
Hoje ainda não se poderia falar destA novidade do Evangelho?
Há pregadores aos quais bem serv1na a expressão irônica de Luiz XVI a propósito do
sermão de eloquente e erudito pregador da
côrte, um tal Pe. Maury: "E' pena! Se ele tivesse falado de religião teria falado de tudo!"

7
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O abuso da palavra de Deus é um dos mais
graves e dos maiores males, é uma traição
do padre ao seu ministério e à Igreja sua mãe.
Aindu não se pesa bem hoje a responsabilidade
tremenda do ministério da palavra. Tantos
pregadores! Tanta eloquência! E o mundo não
nos ouve! O sermão vai caindo no rol das
·coisas despiciendas por antigas demais e anlimodernas.
Por que? Porque estamos num século de
afirmações, de ousadias, século novo, realista,
e que já não suporta mais o romantismo idealista e dulçoroso do século XIX. E pregadores,
ai! ingênuos e ridículos pregadores, ainda querem falar ao homem torturado e sedento de
verdade, ao homem inquieto e louco deste século, na linguagem melíflua e irreal do romantismo e dos idealismos vagos.
Que influência pode ter, pergunta o Pe. Morais, que influência pode ter num século de
fogo e de ferro, num século assolado pelas
angústias mais profundas, sacudido pelos cataclismas que lhe revolvem as entranhas, louco pelo desejo de afirmar uma vida, uma expressão social definida, uma verdade absoluta,
que influência pode ter a eloquência do século XIX, da frase-sonho de Renan, das ramadas
com ninhos de pássaros ou dos clarões de
ouro do sol?
Apenas o aspeto de uma octogenária que, sem
perceber as mudanças tremendas dos seus netinhos, fica-lhes a repetir as histórias encantadas das fadas". E que resulta disto?
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A indiferença do mundo moderno pela pregação. E então, ou a eloquência sagrada se moderniza, isto é, torna-se real, positiva, e afirma,
(e, fazendo-se moderna, vo.l ta à realidade dos
tempos apostólicos), ou então fica à margem,
caduca, saudosista, como boa vovózinha a contar histórias de fadas aos netinhos irrequietos.
Este livrinho do Pe. Morais tem um mérito
- é o primeiro grito que aqui se ouve em
prol daquela modernidade, daquele realismo
de que fala o Pe. Plus, tão necessários, absolutamente indispensaveis para que a palavra do
sacerdote, que é a palavra de Deus, seja ouvida ·e respeitada nos dias tremendos e inquietos que vamos vivendo. A erudição, a piedade, a sinceridade destas páginas realmente
impressionam e fazem meditar. Tudo aqui é
novo, original e belo. O estilo mostra o orador,
o intelectual, o erudito. O assunto manifesta
o coração abrasado do .apóstolo, do "HomoDei", o verdadeiro semeador da palavra de
Deus.
E quem não conhece aí este pregador, que,
ainda tão moço, já é sem dúvida uma das glórias do púlpito nacional?
Ditaram as páginas deste livrinho a sua experiência, o seu coração de apóstolo, apóstolo
moderno, e o seu espírito de padre da idade
nova, padre do espírito de Pio XI, padre inteligente que compreende tão bem a linguagem e o coração do homem torturado e realista do século XX. Está de parabens a nossa
· coleção "Sal Terrre, Lux mundi", com a jóia
9
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-deste livrinho. Deus o abençôe e desperte no
-coração de todo padre brasileiro, de todo aspirante ao sacerdócio, um amor ardente e lou,co de apostolado da palavra de Deus, mas desta palavra real da eloquência dos tempos novos.

Pudre Ascánio Brandão.

A ELOQUtNCIA

DOS

TEMPOS

NOVOS

(VERBUM DEI)
Meus colegas :
Este livrinho não tem intuito de ferir susceptibilidades. Ele foi escrito mais para mim
mesmo que para vós.
E' quasi o meu exame de conciência.
E lambem uma palavra de alerta para os
meus irmãos no sacerdócio que iniciam agora
a sua carreira sacerdotal e sua missão de pregadores.
Foi a vontade ardente de vos dizer uma verdade que sinto latejando na conciência que
me fez escrever estas páginas. E podeis crer:
a sinceridade é a chama que aquece todos os
meus pensamentos.
E' uma revisão na minha vida de pregador
e uma advertência aos mais moços que eu e a
quem devo este testemunho sincero, cristão,
sacerdotal e amigo.
Pe. Antônio d'Almeida Morais Junior.

Taubaté, julho de 1938.
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CAPITULO

I

O NATURALISMO
A tragédia espiritual- O NaturallBmo positivo e o Naturalismo negativo - A 111-

tuação intermediária entre os dois extremos

Tres tragédias conturbam a humanidade,
afirma •M aritain, no seu Humanismo Integral ( 1). A tragédia do homem, a tragédia da
cultura e a tragédia de Deus. Essa tríplice tragédia, porém, encontra sua origem num fato
básico - o esquecimento de Deus.
Na vida sobrenatural, há tambem uma tragédia impr·essionante. A criatura humana colhe os fatos da vida divina, sem se lembrar
que toda essa maravilhosa roesse vem das raízes sobrenaturais. Elimina quasi insensivelmente a influência da graça. Apoia-se, em seguida, sobre dotes exclusivamente humanos,
firma-se na natureza, e age dentro de um naturalismo incrivd.
E, assim, a tragédia espiritual começa por
um esquecimento quasi insensível de Deus (2).
O naturalismo que domina o século, que enche todos os departamentos da idade moderna,
pode imiscuir-se na nossa vida ministerial.
1) Dialectlque de I'Humanisme anthropocentr!que.
2) La vie interleur.
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Aliás, Azpiazu, apontando os perigos exterim·es que tornam improfícuas as lutas apostólicas, inclue, como um dos principais, o naturalismo (3).
A relegação da vida divina para um segundo plano, colocando como razão formal da
própria agitação a natureza~ E se o sacerdote
é, como dizia são Paulo (4), um homem cuja
vida mais que a de qualquer outro cristão deve
identificar-se com o Cristo, não pode haver
maior perigo para sua missão que perder esse
contato perene com o sobrenatural. O naturalismo sacerdotal é, sem dúvida, a maior desgraça que pode suceder para um ministro do
Senhor. Pois é uma miséria desligar-se de
Deus aquele cuja única razão de ser está, como
dizia são Paulo (5), em ser seu embaixador.
E se essa sombra dolorosa pode insinuar-se
em toda5 as atividades sacerdotais, na administração dos sacramentos, no ensino do catecismo, nas preocupações exteriores do zelo,
há, entretanto, um ramo no ministério em
que ela pode mesmo dominar de uma maneira
profunda e desconcertante - o da pregação.
Sendo, como é, uma atividade 's agrada, mas
onde quer Deus que o homem utilize todos os
dons que lhe prodigalizou - a voz, a inteligência, a paixão, a cultura, o estudo, o gesto, a
facilidade da palavra torna-se, por isso
mesmo, uma atividade onde mais penetram as
3) La Acclon Social del Sacerdote.
4) Gal 4, 14. - Como um anjo de Deua, como um
outro Cristo.
5) 2 Cor 5, 20.
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faculdades naturais. A eloquência sagrada é
quasi um sacramento para comunicar a verdade divina. Os sacramentos produzem a graça "ex oper.e opera to", este tem a matéria e
a forma dependentes do ministro - a palavra
e a idéa doutrinai. Nos sacramentos, a matéria é determinada e a forma é definida. Na
pregação, o sacerdote tem a matéria ao seu
dispor, embora a forma, na .essência, seja
imutavel como a doutrina fundamental.
Mas tanto a matéria como a forma dependem do modo pelo qual o sacerdote as emprega. Por aí se vê que é muito facil ao sacerdote estender a sua pr.eocupação sobre o aperfeiçoamento excessivo das faculdades naturais,
deixar-se impressionar pelos efeitos que sua
palavra cuidada, harmoniosa e vibrante, como
notava Ju1es Lemaitre, produz no auditório,
e desligar-se insensivelmente das raizes sobrenaturais, únicas fecundas para alimentar uma
pregação valiosa e apostólica.
A valorização excessiva da natureza invade assim, sem o p.ercebermos, a nossa vida
sacerdotal, num dos seus misteres de maior
responsabilidade.
Pois toda a nossa missão de pregadores só
tem sua eficiência enquanto estiver presa aos
próprios lábios divinos do Mestre. A palavra
que devemos trazer sobre nossos lábios não
é nossa, mas a do Senhor. E foi ele mesmo
quem a colocou na nossa boca. E' o ensino
do grande apóstolo: "Ele pôs sobre nossos lábios a palavra da reconciliação. E' então pelo
Cristo que nós exercemos a função de em-
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baixadores, o próprio Deus exortando por
nós" (6).

* * *
A primeira vista, parece que esse naturalismo deveria ensombrar unicamente a atividade
daqueles que possuem o maior número de dotes oratórios: a voz, a mímica significailvã,
o dom de emocionar. Porque, realmente, o
conjunto dessas admiraveis qualidades coloca
o pregador num prestígio tal entre os ouvintes, que o sacerdote acredita que a sua qualidade retórica é tudo e produz todos os encantos. Sem dúvida, é mais agressiva essa tentação para aquele que é mais privilegiado, mas
é bem verdade que, ao lado do naturalismo
que poderíamos chamar positivo, há o que
classificaríamos de negativo. E' o que atinge
aos desprovidos de qualidades oratórias. Estes, sem voz ou sem faculdade de palavra, sem
eloquência ou sem presteza intelectual, reduzem toda a potência da palavra sagrada a um
simples resultado de dotes pessoais. E porque
não os têm, julgam que nada poderão fazer,
identificando o poder .de Deus ·c om a sua
própria incapacidade. Reduzem-se, então, à inatividade. E a ninguem parece mais apropriada
a palavra de Deus a Moisés, no cimo da montanha, do que a estes que, não contando com
dons naturais, não ·contam lambem com a força divina. Pois a Moisés, tartamudo, que não
sabia falar, o Senhor dissera, reprimindo as
suas desculpas: "quem fez os lábios do ho6) 2 Cor 6, 18.
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roem? Vai, portanto, e eu estarei nos teus lábios e te ensinarei o que hás de falar" (7).
Tanto o naturalismo positiv-o que presumi!
os dotes humanos à altura da fecundidade divina, como o naturalismo negativo que abaixa
Deus ao nivel da própria incapacidade, mancham a missão sacerdotal. Poi·s o Mestre divino, quando entregava aos apóstolos a missão de .evangelizar, não inquiriu os dotes de
cada um. O seu mandamento, o seu imperativo de gênese sobrenatural impôs a todos os
seus discípulos o grande dever : "Ide, pregai" (8). Não deseja o Mestr.e saber se é bela
a nossa voz, se temos atitudes oratórias, se
sabemos modular as palavras, se temos na inteligência a fagulha do gênio ou nos gestos o
domínio das multidões. "Ide, pregai!" é
este o seu mandamento. O imperativo é formal. Conforme o seu mandamento divino,
traímos o nosso dever se nos colocarmos na
posição de rogados, se esperamos majestosas
comissões de convites especiais, se nos escondermos nessas maravilhosas torres de marfim dos cientistas modernos, inacessíveis mesmo às investidas das embaixadas invitatórias ...
Pois nosso Senhor nos eximiu da necessidade
de insistências para pregarmos, quando, com
clareza meridiana, ele nos impôs o dever: "Ide,
e pregai!" Quem teria insistido com os apóstolos para que eles pregassem, quando a preocupação judaica era para emudecer a sua palavra? (9). Assim parece que é tão censuravel'
7) Ex 4, 10, 11, 12.
9) At 5, 28.

8) Mt 28, 19.
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aquele que, inflado com as próprias qualidades, das quais jamais dev.eria gloriar-se ( 10),
reduz a finalidade espiritual da pregação a
uma finalidade humana, como aquele que limita o poder de D.eus à sua própria incapa·c idade. Aliás, todo esse perigo do naturalismo
na pregação surge, como já dissemos, da ausência do sentido sobrenatural. Foi, por isso,
que o Senhor exigiu dos seus apóstolos como
base de vida o amor a Deus. A ausência desse
amor é a morte (11).
A morte é o naturalismo na vida como na
pregação. Não é possível uma vida essencial
nessas palavras que se arrancam da raiz sobrenatural, como não é possível o empenho
em falar do Mestr.e divino, se a vontade, que
devera dar esse impulso, desligou-se, embora
insensivelmente, dele.

* * *

Sinal característico dessa ausência do amor
de Deus, que é a vida, é certamente a apatia
no dever da pregação. Pois entre os dois extremos do'minados pelo naturalismo positivo e negativo - há uma posição intermediária e tambem culpada. A daqueles que,
·enriquecidos pelos mais elevados dotes de natureza - inteligência, voz, eloquência - colocam-se numa posição de completo desinteresse
pela pregação. São os eternos fugitivos da palavra. São os avarentos da dedicação, indiferentes it glória da Igreja. Pois sacerdotes há,
a quem nosso Senhor concedeu, numa generosidade maravilhosa, todos os dons da eloquên10) 1 Cor 4, 7.

11) 1 Jo 1,

a,

14.
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cia, e quando o Cristo tem direito a esperar
desses dons os mais belos frutos para a sua
glória, eis que eles se esquivam à fecundidade
da messe, eximem-se o mais possível de falar
por Deus, procuram todos os pretextos para
fugir às ocasiões da palavra, chegam até à
descaridade de obrigar um colega menos dotado em eloquência e qualidades oratórias a
pregar, enquanto eles, em que o Senhor depositou tant as maravilhas, silenciam, negam a
Crisio o que deveria constituir a sua glóri a. '
Recusam entregar a Deus a sua voz, os acentos
da sua .eloquência, as luzes do seu cérebro e
os ardores da sua convicção! Dão a impressão
do moço do Evangelho que não teve coragem
de dar coisa alguma do que possuía, por amor
de Deus (12).
Isso realmente não se compreende. Em outras épocas históricas poder-se-ia desculpar
talvez essa apatia. A palavra de são Paulo, porém, não autoriza essa condescendência! (13).
Na nossa época, sobretudo, quando a palavra
é a grande ·alavanca destruidora das forças
divinas nas almas, negar a palavra para bem
das almas e glória de Deus é um crime! Crime
quasi de traição!
Pode-se, porventura, afirmar que há nesses
sacerdotes o cuidado da glória de Deus, e se
poderá mesmo dizer que esses avarentos do
verbo têm amor ao Deús que eles negam pregar? E pregação que são Paulo manda que
seja oportuna e inoportuna, em todos os tempos e em todas as horas?
12) Me 10, 21.

Sal terrre, V -

13) 2 Tim 4, 2.
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CAPITULO

li

VEBBUM DEI
O cérebro nústico da Igreja - A loquela
de Cristo - A pala.vra divina - A mensagem de Deus - Dois caracteristtC08 da

mensagem divina: santidade e palavra A eloquéncla sagrada - A mJseão de pregar a todas as criaturas

Nenhuma doutrina mais bela que a do corpo
místico para fazer ressaltar a or.ganicidade
sobrenatural da Igreja. As expressões maravilhosas de S. Paulo são profundas e verdadeiras. S. Paulo, que Freppel chamava o maior
audaz do verbo, porque as lfnguas humanas
não lhe bastavam e o entravavam; S. Paulo
que fatigava e atormentava a palavra para arran.car-lhe novos sons; S. Paulo, oprimido e
subjugado pela revelação; S. Paulo de estranhezas de estilo, de audácias de linguagem, de
sons contrastantes, de torneios hebraicos, de
construções forçadas de antffrases insólitas e
sintaxe extraordinária (1), o divino torturado
pela angústia de transbordar a revelação, só
achou uma expressão apropriada para definir
1) Freppel. Oeuvres, Vol. I.
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Igreja: E' o corpo místico de Cristo (2).
Cristo é a cabeça ( 3).
A ca!Jeça é o dmo do corpo. A relação geral
do organismo reflue para o cér.ebro. Diz Carrel que de todos os órgãos se escapam fibras nervosas que se dirigem à medula e ao
cérebro. Por intermédio destes nervos, o sistema central se estende por toda a superfície
mundo exterior ( 4). A t·eoria das localizações
do corpo, pela qual entra em contato com o
cerebrais, a frenologia de Gall e Spurzhein põe
numa dependência prodigiosa da cabeça todas as agitações do organismo. A medicina,
após as maravilhosas experiências de Long.et,
estabeleceu, como centro de reper.c ussão de
todas as dores, o cérebro. Dores pulsativas,
dores tensivas, dores gravativas, dores lancinantes, dores constritivas, dores pruríginosas,
dores fulgurantes, dores ardentes, todas derramam-se na cabeça (5).
A próp.ria psicologia moderna (6), estudando as emoções, já não localiza mais a sua sede
no coração. O orgão maravilhoso - pêndulo
da vida - é tido pela ciência como simples
órgão de vida vegetativa. Assim o afirma Claude Bernard (7). Mas centro das emoções é o
cérebro. Dois conjuntos nervosos transmitem
ao coração as sensações •emotivas. Mas essas
vêm do cérebro, pelo pneumogástrico e o grão
simpático.
:1

2) 1 Cor 12, 12. 'l:T. 3) Efes 4, 15 e 5, 23.
4) Carrel, L'Homme, cet ineonnu.
5) Dr. Léon Moynac, Le Creur.
6) Mercler, Psychologie.
7) Claude Bernard, La science experlmentale, La
psychologle du Creur.
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O grão simpático acelera o movimento cardíaco. E' a leveza, o bem-estar, o júbilo da felicidade reboando no coração.
O pneumogástrico diminue, atrasa, retardalhe o movimento. E' o pes-o, a agonia transmitida pelos sentimentos tristes e pelas amarguras.
E todos os nervos vaso-motores e os nervos
que presidem à respiração põem o músculo
cardíaco em relação perfeita com o cérebro.
Deste modo, de qualquer maneira, a cabeça é
o centro do organismo. Todo o organismo depende da cabeça, por razão de ordem, razão
de perfeição •C razão de virtude, como expõe
sto. Tomaz (8). A Igreja, esse maravilhoso
or.g anismo, na sua beleza, no seu ritmo encantador, na sua atividade imortal, como nos
mostra Bougaud (9), depende em tudo da
cabeça que é Cristo. Ora, se Cristo é a cabeça donde tudo se irradia para o corpo místico, se nesse {!Orpo tudo deve estar unido à
•C abeça, poderíamos conceber o sacerdote desligado do cérebro divino?
S. Paulo dá ao sacerdote -o papel "de músculos de serviço" (10). Mas, concedida a preponderância que a ciência fisiológica atribue
aos nervos, não poderíamos denominar os sacerdotes ramificações sobrenaturais do grande
cérebro místico da Igreja - Jesus Cristo?
Pois, assim como, no corpo, tudo parte do cérebro, até as emoções que sacodem o coração,
8) Sto. Tomaz, Summa, p. 3, q, 8, art. 1, ad corp.
9) Bougaud, Le Chrlstlanlsme et Jes temps présents.
10) Efes. 4, 16.
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lambem na Igreja tudo deve partir de Cristo.
A graça que santifica, a virtude que domina,
a doutrina que esclarece, a palavra que instrue, tudo se derrama do cérebro místico da
Igreja. E se, por uma analogia, aliás interessante, aplicarmos o célebre poligono de Grasset a esse cérebro místico do cristianismo, não
é verdade que a palavra da Igreja, que é a
palavra de Cristo, deve ter como centro de irradiação o que Grasset ( 11) chama - o centro da loquela?
E o centro da loquela da Igreja só pode
alojar-se no seu cérebro místico que é o Cristo.
E daí se deduz que, nessa admira vel analogia
pauJi.na como a denomina Léon Bouvet (12),
não se compreende ·o sacerdote que faz da sua
palavra uma palavra que não seja a de Jesus
Cristo. Pois se o ·centro de loquela que há de
mover seus lábios, seu aparelhamento vocal,
está em Cristo, cérebro místico da Igreja, como
poderá ter ele outra palavra qne não seja a do
Mestre?
E se tiver uma palavra diversa, essa hipótese só se explicará por duas possibilidades:
- ou por estar morto, porque sem a vitalidade do cérebro; ou por ser movido por um
centro de loquela diferente do de Cristo. Em
qualquer das duas hipóteses, a improficuidade,
a vã agitação, a impossibilidade de agir como
ministro de Jesus. Pois, desprendendo-se de
Cristo, ou estará morto, ou será vivificado por
'Outro que ·não é o Cristo - o que equivale a
11) Grasset, Le Psychlsme Inferleur.
12) Léon Bouvet, L' Ascese dans S. Paul.
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um paradoxo absurdo - ser vivificado pela
morte, porque só o Cristo é a vida (13).
Se, na ordem natural, a cabeça é a fonte
donde se irradia para o organismo a vida de
apreensão e de relação, as esperanças, os júbílos, as amarguras, os crepúsculos de mágua
e os clarões de alegria, o ·g emido e a palavra,
na ordem mística do organismo da Igreja, não
deve haver uma emoção, uma alegria, um gemido ou uma palavra que não parta da vida
divina. E sobretudo no sacerdote, mais do
que em qualquer outro membro conaturalizado com a cabeça do corpo místico, não deve
haver um sentimento, uma palavra que não
seja impulsionada, movimentada, informada
pelo Cristo.
Nesse sentido profundo e místico, a eloquência sagrada toma uma tonalidade divina.
O sacerdote deve ser na eloquência sagrada
apenas o instrumento do grande sacramental
da verdade. Como na doutrina de Grasset, 'O
centro da loquela está no Cristo. Dele vem
tudo. A idéa e a doutrina (14) ; os impulsos
que despertam os sons .e que movimentam as
sílabas. A palavra total vem dele, pois a palavra é vida e nele é que está a vida (15).
~'

* *

Chometon, no seu livro admiravel sobre o
Evangelho de s. João (16), chama o verbo de
Deus a mensagem eterna que Deus diz a si
mesmo. Pois o Verbo, imagem substancial da
essência divina, esplendor do Pai eterno, luz
13) Jo 14, 6; Co! 3, 3.

16) Vie et Lumiêre.

14) J'o 7, 16.

15) Jo 1, 4.

17) Mt 28, 19.
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da luz, ,exprime ao Pai a eterna verdade de
si mesmo. E' o "logos", a palavra consubstanciai ao Pai. E' a revelação eterna de Deus a
Deus mesmo.
E essa palavra consubstanciai, cuja supr,e ma
missão é dizer, diz a neus desde toda a eternidade o que ele é e diz aos homens a sua
verdade. A palavra sagrada é, portanto, um
prolongamento do Cristo. Só nele está a plenitude da qual todos nós recebemos : "Como
meu Pai me enviou, eu vos envio" (17). E' a
missão que ele dá, prolongando a voz pelos
lábios dos apóstolos. Tal a afirmação que fez
s. Paulo: "Vós recebestes esta palavra, não
como uma palavra dos homens, mas como é
verdadeiramente, como a palavra de Deus. E'
ela que desdobra seu poder em vós que crêdes" (18).
Por isso, como não há esterilidade para Deus,
porque a morte foi vencida pela ressurreição,
assim "a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais
cortante que uma espada de dois gumes, tão
penetrante que vai até à separação da alma e
do espírito, das juntas e das medulas: desvenda os sentimentos e os pensamentos do coração" (19).
A palavra sagrada é, pois, o prolongamento
de Cristo. Ora, a mensagem de Cristo se exterioriza pelas duas forças com que alguem se
manifesta na história : a força da vida e a
força da palavra. A força da vida é a virtude.
E' a santidade. Que língua poderia exprimir a
grandeza moral de Jesus Cristo? Basta a afir18) 1 Tes 2, 13.

19) Heb 4, 12.
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mativa daquela cena que ficou sendo o maior
desafio dos séculos: o desafio que o mestre
atirava às turbas para que apontassem uma
mancha em sua vida. Não é preciso mais argumento. Uma turba! Sabemos o que quer dizer esta palavra. Uma turba quer dizer um
complexo dos mais variados caracteres, dos
mais variados sentimentos, das mais diversas
mentalidades. E no caso do Evangelho, um
conjunto onde se misturavam os grandes inimigos de Jesus, os invejosos, os caluniadores,
os que, na linguagem escriturai, procuravam
perdê-lo. A inveja esforça-se por insinuar defeitos na reputação da estatura moral que procura diminuir. E a calúnia inventa mácula
para destruir a .g randeza alheia. Entretanto,
naquele tumulto abscôndito de almas que o
odiavam, a voz de Jesus espraiou-se linda e
dominadora: "quem de vós me arguirá de pecado?" (20).
Que força! Que energia! A santidade! Maravilhoso fenômeno que subjuga pela extravagância e pelo sublime, como dizia Lacordaire (21). A extravagância corrigida pelo sublime, pela beleza moral no mais alto grau,
por esta beleza que causa o êxtase do sentido
humano. A santidade que tem em si alguma
coisa que produz ·o estupor e alguma coisa que
produz a admiração. Essas duas coisas não se
separam como dois rios que correm paralelos,
mas o extravagante e o sublime, o que fere o
sentido humano e ·o que o extasia, misturados
20) Jo 8, 46.

21) Lacordaire, conter. XXVIII.
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e fundidos, fazem da santidade um ·só tecido,
onde é impossivel ao espírito da mais viva
análise desagregar os ·e lementos, separar o que
humaniza do que diviniza. Eis a santidade!
A segunda afirmativa da vida é a palavra.
A vida exerce, sem dúvida, um prestigio soberano. A vida santa é a mais bela apologia
da Igreja. A palavra é o transbordamento da
vida. E' a expressão viva da alma. Sai da
alma como a água sai da fonte (22). A atividade é a projeção exterior do homem. Mas
toda ação tem sua fonte, sua origem, na idéa.
O conhecimento domina a volição, é um aforismo escolástico. Foi o que Fourier pressentiu. A vida tem o prestigio arrebatador do
exemplo, mas enquanto está presente. A sua
ausência diminue a sua imposição. A palavra
cria a mentalidade, estrutura permanentemente o mundo interior. "A palavra é o primitivo
e necessário motor de nossas idéas, como o sol.
agitando por sua ação a vasta ·e xtensão do ar,
produz a cintilação brilhante que esplende aos
nossos olhos" (23). Pois toda a verdade, por
mais profunda que seja, é inteligível e se pode
anunciar por meio da palavra, que é a mola
e a representação da verdade (24). Dai se entende ·c omo o Verbo de Deus ·a liou à sua santidade maravilhosa e divina a potência da palavra. Não se contentou em aparecer diante
do mundo com aquela beleza sobrenatural, com
a força dominadora dos seus milagres e grandeza suprema dos seus .g estos divinos. Come-

)

22) Lacordalre. conf. V. 23) Lacordaire, confer. XLIX.
24) Lacord. Conf. LVI.
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çou a falar (25). E falava sempre, quotidianamente (26).
E quando constituiu os seus apóstolos na
missão sagrada, não lhes disse apenas que tivessem uma vida perfeita (27). Deu-lhes de
um modo especial o mandato da pregação (28);
Foi a única arma que lhes outorgou para a
conquista .do mundo. E tinha razão, acrescenta Laeordaire : "pois a palavra é a primeira
potência do mundo: é a causa de todas as revoluções felizes ou infelizes cujo encadeamento
compõe a história" (29). O mandamento da
. palavra é o testamento do Mestre, afirma o
mesmo orador: "Ide e ensinai!" Não espereis
a humanidade, mas ide diante dela, ensinai,
não a filosofia que discute, mas com a autoridade que se impõe, e afirma; falai, não a
um povo, a uma região, a um século, mas aos
quatro ventos da história, até à extremidade
mais ·afastada do tempo e do espaço, e, à medida que a felicidade e ,a ousadia do homem
descobrirem novas terras, ide tão depressa
eomo a sua coragem e fortuna: e que a doutrina de que vós sois o arauto seja por toda a
parte a primeira e a última. . . Só Jesus disse
essa palavra. Foi o primeiro, o último que a
pronunciou (30). E nós, sa·cerdotes seus, fomos tambem os primeiros, os únicos que a recebemos. Mas que fazemos dessa mensagem
essencial e substancial do Pai? A nossa vida
reflete a beleza divina de Jesus? Poderíamos
25) At 1, 1.
26) Lc 19, 47.
'1:1) Mt 5, 48.
28) Mt 28, 19.
30) Lacord. Confer. XXIV.

29) Lacord. Confer. XVI.
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nós atirar aquela palavra como ele fazia aos
seus ouvintes: "quem de vós me arguirá de
pecado"?
E, sobretudo, que temos feito da mensagem
divina da sua palavra, dessa palavra que recebemos dos seus lábios não como uma lembrança, uma recordação, mas como uma vida
que devemos transmitir? Temo-la guardado
para nós? (31). Mas para os que Jesus constituiu no apostolado não basta guardar. A sua
finalidade não é guardar, é transmitir; não a
alguns, a pobres ou a ricos, mas a todos os
homens, a todas as nações (32). E não é um
conselho, não é uma súplica, é uma ordem tão
séria e de tanta responsabilidade que arrancava dos lábios ardentes de Paulo aquele imenso gemido: "Ai de mim, se não evangelizar!" (33). Um dever! O apóstolo assevera:
"necessitas!" Necessidade de pregar o evangelho! E preferia morrer a perder a glória
de cumprir essa ordem! ( 34). E se temos ouvido o mandamento de Deus, temos executado a ordem divina que se encerra em todas
aquelas palavras: "Ide e ensinai a todos os
povos todas aquelas coisas que eu vos ensinei"?
Temos ouvido e executado aquele mandamento
formal: "pregai a toda criatura" (35)? E, porventura, cumprimos esse pesado e glorioso dever quando guardamos avaramente a palavra
que Deus mandou que déssemos aos outros?
E se temos recebido de Deus os dons apreciáveis da eloquência, não somos traidores, se
I
31) Lc 11, 28.
32) Mt 28, 19.
33) 1 Cor 9, 16.
35) Me 16, 15.
34) 1 Cor 9, 15.
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guardamos avaramente dentro de nós o que
deveríamos ti·ansmitir? E se dizemos que não
pregamos porque odiamos a exibição, teremos
desculpas perante aquele que de modo algum
nos eximiu do dever?
Não é a ambição resultado de uma intenção
viciada'? e se não a temos desejado, não está
ai mais um motivo para pregarmos?
Acaso cumprimos esse dever, quando nos
determinamos a falar somente nas grandes
assembléas e nas grandes solenidades?
O mandamento de Cristo especificou então
esses momentos para o seu pregador?
E se nos decidimos a pregar apenas aos auditórios chies, onde há a majestosa ostentação das elites, cumprimos o mandato divino?
Pois não diz o Evangelho: "a toda criatura" (36)?
E se preferimos os auditórios doutos, e só
a estes pregamos porque temos renome, ou
porque nos presumimos uma grande cultura,
real ou fictícia, que resposta daremos a quem
nos mandou a todo o mundo?
E se, pela nossa ·c oncepção de grandeza própria, por aparato e luxo pessoal, somos os
negadores da palavra para os púlpito~ de Deus,
mas nos enchemos de glória nas tribunas parlamentar.e s ou dos clubs úvicos ou nas paradas politicas ou literárias, não sentiremos a
angústia daquele grito de s. Paulo: "não evangelizar!"?
36) Idem.
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E se desculpamos a nossa incúria em pregar, porque o Senhor não nos dotou da beleza
da palavra eloquente, encontramos porventura
naquele mandamento uma cláusula atenuante?

* * *
Não somos eloquentes para dizermos a palavra de Deus?
Mas que é a palavra? Lacordaire a definia:
a palavra não é senão a pálida expressão da
palavra interior; é o próprio pensamento engendrando-se no fundo da alma (37). E a eloquência é a própria alma rompendo todos os
diques da carne, deixando o seio que a traz
e atirando-se perdidamente na alma de outros (3!!).
Ora, a alma todos ·nós a temos! Não só a
temos, mas devemos tê-la apaixonada pelo nosso Deus! A paixão de Deus - eis a nossa eloquência!
Pois a eloquência é filha da paixão. Criai
\"TYl:t. paixão em uma alma, e a eloquência derfam.a r-se-á em ondas: a eloquência é o som
de uma alma apaixonada (39)!
E não devemos ter uma paixão, imensa, ardente por Cristo, de quem somos ministros?
Nós devemos ser, temos que ser almas apaixonadas por Deus! O sacerdote que não tiver
a sua alma cheia de Deus, não poderá ser um
sacerdote, no sentido real da palavra. E se
tivermos essa alma apaixonada por Crist'o, vivamente apaixonada por ele, essa loucura di37) Lacord. Confer. LVI.
39) Lacord. Retablis. des
T . IX.

38) La.cord. Confer. LVI.
Frêres Prêch. Oeuvres,
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vina por Cristo, como nos fala o Pe. Plus (40),
seremos eloquentes. A eloquência é o som de
uma alma apaixonada! Numa de suas conferências, dizia o grande tribuno: "O sacerdote
é naturalmente etoquente !" Porque há de naturalmente ter a paixão de Cristo! A paixão
do amor divino! O amor, escreve o grande
monge, é o único rival da eloquência, funde
os corações, e seu poder tão dissemelhanle na
apm·ência tem a mesma causa, o mesmo efeito (41).
A mesma causa: uma alma apaixonada. O
segredo da palavra maravilhosa com que Pedro convertia, no dia de Pentecoste (42),
uma multidão imensa, vinha daquela tríplice
afirmação: "Senhor! Vós sabeis que eu vos
amo! Que eu vos amo!" ( 43).
E foi esta paixão do divino que despertou
o assombro do areópago de Atenas ante a palavra de s. Paulo. Eles tinham visto dissertar,
dividir, analisar, demonstrar, fazer fortuna e
glória com a retórica e a filosofia; mas não
tinham visto semear a verdade no gênero humano com uma semente eficaz que germina a
seu tempo e que não tem necessidade senão
de sua própria natureza para florescer e rlar
frutos ( 44).
Sentiam que Paulo transbordava alguma coisa nova. A sua interrogação o denunciava:
"que quererá este semeador de palavras'!"
40) Plus, La follle de la croix.
41) Confer. LVI.
42) At 2. 14.
43) Jo 21. 14. 15. 16. 17.
44) Lacord. Confer. XXIV.
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Para que se sinta que alguem quer alguma
coisa com suas palavras é preciso sentir-se a
convicção e a paixão. O semeador de palavras
queria que eles conhecessem a Jesus Cristo ( 45). E' possível conceber-se um sacerdote
que não tenha paixão por Cristo e a convicção
da verdade cristã?
São as duas forças com que Paulo arrebata
o areópago de Atenas. Essa eloquência pertence ao último dos sacerdotes. Porque ele há
de ser apaixonado por Cristo e um convicto
da sua verdade!
Ou somos pelo Cristo ou não somos coisa
alguma. A sua palavra, no Evangelho, fere
como uma ascuma: "quem não é por mim é
contra mim" (46).
A apatia revolta ao Deus que é vida ( 47).
E' assim que entendia o convertido de Damasco quando mandava a Timóteo: "prega
oportuna e inoportunamente. Prega em tempo e fora de tempo" (48)! Como esta palavra corta a conciência dos pregadores de ocasiões solenes, de pomposas assembléas de cidades ·c hies e auditórios de elite e que recusam a sua palavra para outros momentos e
ambientes menos importantes. Acaso somos
padres para estes ou para aqueles e não nos .
pesa nos ombros o mandato que universaliza
o nosso dever? (49).

45) At 17, 24.
46) Ht 12, 30.
49) Me 16, 15.

47) Jo

14,

6.

48) 2

Tm

4,

2.
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CAPITULO

III

A ELOQU:il:NCIA DOS Sll:CULOS NOVOS
A índole do século XX - Ousadia inteligente contra Deus - Inadaptação da eloquência acadêmica ao século torturado Desvalorização da palavra - Descaso pela
arte da palavra - Deficiência de formação
- Volta à realidade - O ensino de s. Paulo
- A imensidade de s. Paulo

Decididamente, o século XX é o século da
ousadia contra Deus. Talvez na história nunca houve um século assim. Mas a sua ousadia
não é uma ousadia cega. E' uma ousadia inteligente. De uma habilidade formidavel. Lança
mão de todos os recursos da época moderna.
Sonda a ciência e quando descobre nas suas
afirmativas alguma coisa que lhe possa servir
de instrumento para ferir a Igreja, apossa-se
imediatamente dela e na hora precisa vibra a
arma perigosa. Anda à cata de fatos mesmo
leves, mas que se podem perfeitamente revestir de uma roupagem impressionante contra a
verdade cristã. Insinua-se manhosamente, esgueirando-se pelos templos e presbitérios, apanhando dizeres, frases, atitudes e atos que lhe
pretextem meios de ataque. Curva-se sobre as
multidões pardas das fábricas, com uma hi-
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pócrita solicitude de compassivo inter·esse,
procura desentranhar desses lábios cansados
- gemidos ocultos, blasfêmias, revollas secretas, aspirações justas ou injustas, confissões
exaltadas do desinteresse da Igreja pelos humildes, sentimento das opressões dos chefes,
desânimo de reclamações ·n ,unca atendidas, dificul<.\ades dolorosas de famílias desamparadas,
e de tudo isso fabrica a sua grande ofensiva
eontra Cristo!
E depois, sempre que pode, procura o brilho fátuo de penas desabusadas, a coragem
tremenda dos acusadores de praças e de jornais, e reveste tudo isso da forçll. maravilhosa
da palavra. E conhecendo profundamente a psicologia do povo, sabendo que a exigência espiritual para que uma palavra triunfe é pôr-se
em consonância com os anseios íntimos das
almas, fala como o povo pensa, estabelece direitos que a massa quer que se estabeleçam,
faz acusações que a própria massa quer fazer ...
E numa onipresença diabólica está em toda
parte, no teatro, nos clubs, nas fábricfs, nos
sindicatos, nos colégios, nas escolas, as cidades, nos subúrbios ·e nas aldeias. .
Não
mede sacrifícios, 'não recusa nunca fazer a
sua propaganda. Ao contrário, anda procurando um momento, um lugar, um jornal, uma assembléa, e surpreende-nos a cada momento
com presenças inesperadas.
Tal o século que temos pela frente, tal a ousadia que nos assalta de todos os lados. O século novo não ·c omporta mais a eloquência
Sal terrre, V -

3
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rançosa de outras épocas. Pois, há bem pouco
tempo ainda, a palavra tinha perdido a sua
natureza de expressão de idéa. Não era o veí·c ulo do pensamento do homem. Era a música
do homem. A impressão que se tinha era que
a fantasia desalojara a inteligência e ficara no
seu trono. Quando alguem ia falar, o que se
desejava é que tivesse palavras ritmadas, palavras bonitas, comparações lindas, voz modulada, imagens floridas!
Ninguem se preocupava em saber se o orador
tinha cultu:-", fazia afirmações sérias, criticava
erros, destruia preconceitos. Não! Isso era até
prejudicial ·C dcs~igraclavel! A prova está nos
livros de discursos e conferências que ainda
hoj.e podemos ler. A futilidade do auditório reboa nos discursos. Não transparece cnltura,
não há solicitude por pensamentos profundos,
não h á coragem de afirmativas, não há doutrina, não há a energia cristalina da verdade.
Há apenas a preocupação do conjunto sonoro,
da tonalidade de silabas coloridas, das imagens, dos tropos que vão ao azul do céu e
descem ao abismo revolto do oceano e nada
mais! (1).
A pompa exterior do auditório refletia-se
na pompa grandiosa do discurso, mas se pode
dizer que a alma do auditório reperc_u tia isocronamente na alma do orador.
E essa mentalidade fez época e entrou
ainda no nosso século, e podemos dizer que
1) Havia gloriosas exceções, mas não lntlulam m&l'-

cantemente na alma dos moços.
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exerceu grande influência em nossa formação
inicial.
Pois, saindo para a vir!a numa época em
que, aqui e .alí, se apontavam mestres na tribuna sagrada, sem dúvida o nosso desejo era
conhecer esses vultos, ler, devorar as suas famosas ·c onferências, os seus discursos, ine- ·
briar-nos nas suas formosuras e nos revérberos maravilhosos da sua eloquência. E o fizemos de uma maneira ávida e tenaz. Ficávamos atônitos com tanta pujança verbal. E isso
calava nas nossas almas jovens. Pagamos, sem
dúvida, o nosso pequeno tributo, que os mestres pagavam avultadamente ao século que os
iniciou. Essa pr.e ocupação exclnsivamentc verbal invadiu o santuário e dominou as paradas
literárias da vida profana.
Acabou por desvnlorizar a p alnHa. Quando
pela primeira vez li Bergson (2), assustei-me
eom a sua doutrina da negação do valor da
palavra.
Mas logo d·epois vi que Bergson indiretamente servia para pensarmos na reação contra a
palavra-música, a palavra-fantasia, pam despertar o seu sentido real. Sentiamos que o século novo surgia numa afirmativa. A palavra é
uma afirmação do homem. Mesmo quando ele
nega, ele afirma o contrário. E ·essa palavra,
que até mesmo nos lábios dos ministros da
verdade se transformava em meras agitações de
sons, surgiu com uma força formidavel de negação ou de afirmação nos lábios dos inimigos da Igreja. A eloquência do século novo
2) Essa! sur les donnés lmmedlates de la Consclence.
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transformou-se inesperadamente, insidiosamente, maneirosamente, em força e vida, nos lábios dos exploradores de negativismos. E foi
falando e ·c aminhando . . . E caminhou gigantescamente. E nós fomos continuando nas pompas de retórica, no verbo rítmico e melífluo, a
escandir academicamente as sílabas, a jogar
tiradas líricas e sentimentais. A nossa preocupação era cantar e não dizer. Estávamos fora
do Evangelho, fora do povo, fora do sentido
da Igreja, fora do século novo. Sim; completamente fora. Pois que influência pode ter
num século de fogo e ferro, num século assolado pelas angústias mais profundas, sacudido
pelos cataclismas que lhe revolvem as entranhas, louco pelo d·e s·ejo de afirmar urna vida,
urna expressão social definida, urna verdade
absoluta que influência pode ter a eloquência do século XIX da frase-sonho de Renan, das ramadas com ninhos de pássaros ou
dos 'Clarões de ouro .do sol'!
Apenas o aspeto de urna octogenária que,
sem perceber as mudanças tremendas dos seus
netinhos, fica-lhes a repetir as histórias encantadas das fadas. Ao menos, aí, haveria a
velha amizade subjugando a irr.equietude das
crianças crescidas .. . Mas no século novo, onde
tudo é ódio, é maldade, é luta, é quasi desespero, admira-se corno ainda pode haver tolerância para os sonhadores do verbo. . . Há a
tolerância, mas há tarnbem a gênese da indiferença ...
Não se interessa mais a sociedade nova pela
notícia de um orador.
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O interesse começa a se despertar quando
o eco lhe chega de que ele afirma, faz da palavra gesto forte que indica o caminho ou
látego rijo que castiga vi cios! . . . Que bela
lição nos deu o século sem o pensarmos. Mas
que lição dolorosa! Devera ser a nossa m-editação de todas as horas! E nós da geração moça
bebemos naquele cálice.
A falta de uma ori-entação profunda sobre
esse assunto, nas cátedras de ·eloquência dos
seminários, como nos afirma Monsabré (3),
lança para a luta do verbo moços de talento
primoroso, coração apaixonado pelas almas,
de sensibilidade artística e de flamas de eloquência, mas sem n-enhum sentido da realidade. Ele é uma tela virgem que se há de colorir ·com as projeções · dos exemplos que o
cercarem. Assim foi a nossa entrada para a
vida, e assim tem sido a dos que nos sucederam. Relega-se para um segundo plano essa
formação do pregador, ou então se reduz o
seu aprendizado apenas a algumas sessões literárias, como s-e isso fosse bastante para construir o alicerce do semeador do Verbo. Ainda
há pouco, conversando com um brilhante advogado paulista, dos mais notaveis da capital,
dizia-me ele: "As nossas f.a culdades vivem
sempre na região do sonho. Não devia porventura haver nos professores a preocupação
de formar seus alunos para a vida? Eu penso
que o mestre deve estudar o plano de atividade
em que o moço pode produzir mais e iniciá-lo
nesse caminho, por uma base sólida, por uma
3) Monsabré, Avant, pendant et aprês la prédicatlon.
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formação cultural apropriada à sua missão.
Por não ser assim, é que saímos de lá sem saber bem em que e eomo poderemos mais fazer. Temos que aprender por nós mesmos.
Quando, nessa autodidática, nos determinamos e agimos, já nos sentimos cansados de
tanta agitação as mais das vezes improfícua".
Que dura acusação! E não é isso o que nós
teríamos que lamentar na nossa formação,
nos exemplos que fascinantemente nos atraem?
A verdade deve ser dita : há, nos seminários,
uma despreocupação muito grande e mesmo
uma indiferença pela missão da palavra. E
isto é triste. O r.esultado é alarmante. Estamos na época do desprestígio do verbo. Ou
antes, na época da ausência da palavra de
Deus tal cofuo deveria ser.
Somos nós os culpados? Talvez sim, talvez
não!
O desJ.eixo, a despreocupação pela palavra
que insidiosamente ganhou terreno nos seminários, há de ter certamente uma repercussão forte, na vida pública. E' claro. E essa
despreocupação da formação dos pregadores
prepara necessariamente duas classes: uma
que recebe a missão da palavra como desnecessária, não se interessa pela sua perfeição,
não se dá ao trabalho de ler, de se instruir
nesse sentido, de adquirir cultura básica para
o seu exercício; outra, a que, sentindo pendor
para esse ministério, tendo gosto, esforça-se
por aperfeiçoar-se, criar a sua cultura ora·
tória, desenvolver os seus dons, mas isolada-
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mente, particularmente, sem ordem nem diretriz. São dois males. A primeira classe prepara os despre()cupados do verbo, os avaros
da (palavra, os foragidos do púlpito, os que pregarh porque para ser vigário é preciso pregar
aos domingos.
Mas como hão de pregar? Com o mesmo ânimo com que se mantiveram no seminário: a
despreocupação, a indiferença, com o sentido
da desnecessidade da pregação. Nenhum trabalho suportam para o seu preparo. As homilias demonstram que nem sequer foi lido antes o Evangelho. E' o tateio.
Interpretações absurdas. O desinteresse completo pelos ensinos dogmáticos ou morais que
poderiam tirar daquele trecho do Evangelho.
Não há mesmo coragem para ler ao menos
umas páginas dos velhos comentadores do
Evangelho. São longas demais, para que perder tempo?
Cria-se um ambiente de doutrinação insuportavel, para toda época e principalmente para
o século antagônico que vivemos.
A segunda classe prepara os belP.tristas do
verbo divino. Os eternamente preocupados com
as colocações de pronomes, os .ceifadores de
adjetivos pomposos, os rebuscadores de construções atravancadas de trocadilhos, os martirizados pela angústia da sono ri da de verbal.
E que pouco se interessam pelas questões
reais, pela profundidade dos argumentos, pelos exemplos escriturais, pelas encíclicas pontifícias ou ·pelas homílias dos santos padres.
Terão culpa, sem dúvida, mas não serão os
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maiores ·culpados, quando foram obrigados íl
·construir sozinhos, sem planos, sem orient~
ção real, sem nenhum disciplinador dos sejis
próprios dons naturais.
.
1
Quem, entregue à rudeza de caminhada dificil e emaranhada por inúmeros atalhos e florestas desconhecidas, poderá acertar o caminho sem guia e sem mestre? E' isso uma mancha dolorosa ~m nossa iniciação apostólica.
São máguas que ficam. E quando, hoje, nos
la·nçamos na luta de todas as horas e de todos
os dias, pelo reinado de Jesus Cristo, quando
temos um sentido profundo daquilo que o
Pe. Plus chama a pregação real ( 4), e mais
vivamente sentimos a necessidade dessa etoquência para o século XX, assalta-nos muitas
vezes, no íntimo da conciência, aquela exclamação do admiravel Lacordairl' (5): "Eu me
conturbo e minha mão procura na terra a
pedra com que s. Jerônimo batia no peito

e·

* * *
Bergson, na sua Ética, quando nos fala do
desequilibrio angustioso do mundo moderno,
coloca a causa dessa angústia na desproporção imensa que ~ operou entre o progresso
material e a força do espírito ( 6). Afirma que
o corpo do mundo cresceu desmesuradamente
e a alma ficou na sua pequenez desinteressada.
Ficou completamente à margem do mundo
4) Plus, La prédlcatlon réelle.
5) Lacord. Confer.
de Toulouse, 11.
6) Bergson, Les deux sources de la rnorale et de la
religion.
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que avultou. E o mundo se perde por falta da
atuação da alma .
. A eloquência sagrada tambem ficou à margem do século novo .
.Ele cresceu! Agigantou-se! Na ciência, na
arte, nas investigações sociais, nas agitações
econômicas, no louco tumulto interior das almas. A eloquência não tomou ·c(}nhecimento
da marcha vertiginosa das coisas. Ficou num
plano irreal. E há pouco tempo ainda, estava
C(}mpletamente à margem. Graças a Deus, começa a volta ao contato das supremas realidades. Ela .não pode fugir aos meandros do
século novo. Precisa de entrar na vida tormentosa do século para infundir-lhe verdade,
luz, amor e vida de Deus. Rops nos afirma,
no seu livro admiravel, repetindo as palavras
de ,chesterton: "o mundo está doente por causa de verdades que se tornaram loucas" (7).
A impressão que se tem, diante do desenvolvimento desta idéa do autor, passando em revista as verdades enlouquecidas, é que essas
verdades se desviaram da sua essência, porque
lhes faltou quem as guardasse. E não é a palavra real da Igreja que deveria conservar essas
luzes? Os lábios dos sacerdotes devem guardar
a verdade ( 8). A eloquência, pois, dos séculos
novos há de ser a eloquência divina em contato perfeito e contínuo com a época tumultuária que vivemos.
Deus é o Senhor da realidade. Ele é a suprema realidade, exclama Ventura de Ráuli7) Rops, Ce qui meurt et ce qui nait. 8) Mal 2, 7.
9) Raul!ca, Discursos.
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(9). Ora, colocar essa eloquência em pleno
coração dv século XX é trazê-la iluminarla,
sincera, real, santa como vem do Evangelho e
revestida lambem das exigências das necessidades modernas. Num século em que o antagonismo contra Deus cresce loucam·ente, em
que se faz a impermeabilidade quasi completa
à palavra divina, faz-se mistér torná-la acessivel a esse mundo, despertando-lhe uma certa
simpatia.
Não que Deus não possa fazer da sua palavra um milagre permanente como o de Pedro
no dia de Pentecoste, mas porque Deus nos
põe nas mãos os dons naturais para que nós
lhe demos os seus frutos. A parábola dos talentos tem aqui a sua perfeita aplicação. A
eloquência dos séculos novos há de ser a que
se apodere de todos os meios com que o próprio mundo moderno a combate. Ciência, arte,
ardor, coragem, ousadia santa e sobretudo a
·energia de uma vida inesgotavel. São Paulo,
naquela sua frase: "aos sábios e aos ignorantes sou devedor" (10), inculca-nos indiretamente a necessidade de falar aos doutos e aos
ignorant.es, mas conforme o modo que lhes é
apropriado. Pois o discurso de Paulo no Areópago de Atenas, na assembléa dos sábios, tem
um tom muito diverso daquele que o apóstolo
usa em ambientes menos exj.gentes. A sua ousadia apostólica lança mão imediatamente do
que poderia tornar simpática a sua palavra.
A introdução daquele discurso vale pelo que
~m retórica se chama o senso da opor,tunida10) Rom 1. 14.
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de e das circunstâncias. O apóstolo inculca
ainda a mesma coisa, quando exdama: "Eu
me fiz tudo para todos, para salvar a todos" ( 11). Essa frase demonstra na eloquência do grande convertido de Damasco a preocupação -de se fazer sábio para os sábios, simples para os simples, acessível para os ignorantes, para poder salvá-los.
Pois não se faria tudo para os sábios se
não lhes oferecesse o tudo que eles esperavam,
nem se faria tudo para os ignorantes se não
soubesse descer até ao plano deles, para lhes
transmítir a verdade. Assim nos comentou,
em um retiro, o ilustre jesuíta Pe. Torrend.
Fazer-se tudo para todos representa certamente
o maravilhoso poder de adaptar a palavra divina às mais variadas circunstâncias, mas sem
desligar-se nunca da sua finalidade suprema.
O evangelho é de uma eterna atualidade. E
ele apresenta os mais adoraveis exemplos dessa
maravilhosa capacidade de adaptação, de aproveitar todas as circunstâncias, oportunidades,
ciências e conhecimentos, para derramar a
verdade. Jesus, falando ao povo, às turbas simples que buscavam a verdade, aproveita-se do
que mais de perto tangia os sentidos do povo:
a flor do campo, as ondas do mar, as aves do
céu. A essas turbas não faz citações da Escritura, porque elas não as compreenderiam. Mas,
falando aos doutores da lei, aos sacerdotes,
àqueles que deveriam ter o conhecimento, a
ciência das escrituras, impõe a sua palavra
por argumentos e citações escriturais. O após11) 1 Cor 9. 22.
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tolo dos séculos novos terá as vistas voltadas
para o seu mestre. Se a psicologia dos auditórios, se as circunstâncias do ambiente, se os
momentos exigirem que a ciência administre
seus recursos para o apostolado, sua palavra
não desprezará a ciência. Se exigirem uma palavra feita de invetivas, de violentas afirmações, de censuras fortes, cortantes como aqueles "vre"! (12) do Evangelho; se exigirem
uma palavra meiga, revestida de bondade, acarkiante e compassiva, que coloque bálsamos
em chagas, fá-la-emos assim. Só com esse poder de adaptação é que nos faremos tudo. para
todos, conforme nos faz sentir o sublime apóstolo das gentes.
Gaffre, na sua graciosa obra (13), nos fala
dos divinos artifidos da caridade. O mensageiro da palavra de Deus nos séculos novos há
de ser o homem da caridade (14). Com os
olhos fitos em Cristo, deverá usar de todos
os sublimes artificios da caridade para atrair
almas ao reinado divino. E, entre esses artificios, está a ciência, a literatura, a mimica, a
simpatia, a coragem, a nobreza, a eloquência.
a voz. Tudo, tudo foi dado por Deus, e o seu
mensageiro por que não há de empregar tudo
para a glória do Senhor? Ainda mais quando
as necessidades do século o exigem!
Haveria crime em usar por Deus, por amor
de Deus, pela causa de Deus, o que pertence
a Deus, o que Deus nos liberalizou?
12) Lucas 11, 28.
13) La Loi d'Amour.

14) 1 Cor 13, 1-4.
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Crime é usarmos para nossa glória o que
pertence a Deus. Isso é crime! E tanto será
crime usarmos para nossa glória e nome os
meios que Deus nos outorgou, ·Como não usarmos, sob qualquer pretexto, o que deveríamos
usar para sua glória. A eloquência dos séculos
novos há de ser a eloquência de ·Paulo de Tarso. Paulo é o tipo da eloquência sacra. Da
eloquência que põe tudo o que possue, tudo o
que alcança, tudo o que é, tudo o que tem
de saber, de coragem, de compaixão, de bondade, de energia, de vida, a serviço do reinado
do Mestre.
Tudo o que ele é, Paulo derrama na sua pregação, na sua eloquência. E ele é tudo isto :
"Homem dotado do dom da simpatia, homem
superior, orador, poeta e pensador, escritor
de raça, arrebatador de homens, organizador
genial. Natureza poderosa, onde se harmonizam todos os contrastes: coração de uma extrema sensibilidade, emocionavel até às lágrimas por uma atenção delieada e vulneravel pela menor ingratidão; vontade que arrebata como uma torrente. Místico e dialético,
tribuno que eletriza e prosador, amigo da ironia (15). Homem de ternuras maternais e de
impetos terríveis, o mais paciente e o mais
impaciente, homem que começa sempre. Sua
humildade não destrói sua altivez, nem a ação
destrói a sua vida interior; homem de ini~ia
tiva e contemplativo, unindo um espírito de
decisão cortante ao espírito de calma e con15) Bessiêres,

.Jesus,

Formateur

des Chefs.
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temporização, intuitivo e prático (16). A sua
eloquência é tudo isso a serviço de Jesus
Cristo ( 17). A eloquência dos tempos novos,
na Igreja, como no tempo de Paulo - que
Bessieres considera semelhante em tudo ao
nosso tempo (18) - há de ser esta: dar tudo
que se pode, tudo que se tem, tudo que se é,
tudo que se adquire, na ciência, na arte, na
história, no mundo enfim, a essa palavra que
há de comunicar a doutrina do Evangelho!
E ai dos avarentos! Ai dos avarentos do
verbo!
16) Newman, Apud Bessieres.
17) Rom 1, 1.

18) Bessieres, Face au paganisme.

http://www.obrascatolicas.com/

4
,

CAPITULO IV
O ORACULO DA ELOQU2NCIA SAGRADA.
O corpo de Cristo e a palavra de Cristo S. João Crls6stomo - A palavra do grande santo e pregador 110bre o dever da
pregação, a preparação da palavra para
as lutas - Vãs desculpas dos que desprezam o ministério da palavra - Refutando
os arcumentos dos apáticos

O ORACULO DA ELOQU}:;NCIA SAGRADA
Não se ·c ompreende o desamor pela palavra
no sacerdote. Pois o fundamento da sua missão, a razão suprema da sua vida, tudo o que
ele é, vem da palavra, do Verbo de Deus. Do
Verbo, que estava no principio, pelo qual tudo
foi feito e sem o qual nada foi feito. Sacerdote
da Palavra essencial, da Palavra consubstanciai ao Pai, se uma coisa sagrada lhe merece
a .m ais profunda veneração, respeito e amor,
é a palavra de Deus. Sto. Agostinho não duvida em estabelecer uma grande semelhança
entre o corpo de Jesus Cristo e a sua divina
palavra: "non minus est Verbum Dei quam
Corpus Christi". Se adoramos o corpo de Cristo, se amamos o Sacramento do amor, se nos
inclinamos respeitosamente diante da hóstia
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divina, -como podemos tratar com tanta indiferença, com tanto des·c aso, com tanta despreocupação, a palavra de Deus?
Se tanto nos preocupamos para que o tabernáculo seja de mármore, de bronze ou coberto de ouro, se tanto fazemos para que uin
conopeu de seda finíssima e ricamente ornado cubra o corpo divino do Mestre, como
podemos consentir que a sua palavra que é tanto como seu corpo, na expressão de sto. Agostinho, venha envolta numa forma indigna,
numa lingua desleixada, numa roupagem de
andrajos miseraveis? Não parece assim que o
nosso desamor pelo verbo de Deus prova indiretamente o nosso desamor pelo corpo de
Cristo? Ou não prova isso que os invólucros
dourados e puros com que cobrimos o Cristo do
tabernáculo não tem uma sinceridade real,
profunda e verdadeira? Certamente, todo sacerdote que meditar, com a alma embebida na
missão divina que desempenha, aquela doce
e suavíssima parábola do sP.meador ( 1), não
pode, de modo algum, conservar o descaso
-pela palavra divina! "O que semeia saiu a
semear". . . Que supremo destino: semear a
palavra de Deus!
:Mas que diremos do semeador que receber a
missão de semear e guardar preguiçosamente
a semente e deixar o campo vazio?
Nessa parábola, o Mestre divino só falou do
semeador que saiu a semear . . . Mas se ele
houvesse falado do semeador que se nega a
1) Lc 8, 5.
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semear, o que diria? Isso o Mestre não disse,
mas deixou à nossa -conciência o cuidado de
responder. Se o próprio s. Paulo coloca acima
do "batizar" "o ·p regar", tirando uma consequência lógica do mandado divino que primeiro diz: "pregai" e depois "batizai!" - que
dirá a conciência do sacerdote que preguiçosamente negar a nosso Senhor o cumprimento
do seu dever d.e pregação? Está tão evidente
essa obrigação no Evangelho. Todo o sacerdote que se tiver dado ao trabalho de ler as
célebres lições de eloquência sagrada que
mons. Freppel deu na Sorbonne, terá sentido
um frêmito indizivel de entusiasmo pela pregação, ao notar que, na história da Igreja, o
ministério do verbo foi a vanguarda sublime
do seu triunfo!
E melhor ainda -compreenderá a sua grande·
za, lendo o tratado de s. João Crisóstomo sobre o sacerdócio.
Todas as citações .h umanas sobre a eloquência sacra se resumem no ensino admiravel de
s. João Crisóstomo. Pela minha vida de pregação, depois de dez anos 'c onsecutivos de estudo sobre essa matéria e da leitura assídua
de todos os grandes mestres da eloquência divina, haveria muito que dizer e muito que citar
dessa multidão de obras. Prefiro deixar todas
de parte, para fazer apenas aqui uma longa
citação de s. João Crisóstomo, porque vale por
um tratado sobre a eloquência nos tempos modernos. O grande gênio de Bizâncio tem a maravilha de uma extraordinária atualidade.
Aliás, disse alguem, o gênio tem como caracte~
Sal terrre, V -
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ristica o ser sempre atual. Não há maior mestre que Crisóstomo, cuja palavra, cuj: eloquência, cujo pensamento, cuja ousadia santa nos
assombram e nos arrebatam.
E não há maior autoridade que ele, pela sua
santidade e pela sua cultura. E depois, essa
citação é retirada do livro em que a santa severidade do bispo de Constantinopla corta os
defeitos com a sublime rudeza dos justos: o
"Tratado do Sacerdócio". Desse livro, do qual
dizia Isidoro de Pelusa, na sua Epístola 156:
"não há coração, não pode haver, em que esta
leitura tenha penetrado sem deixar aí a profunda ferida do amor divino. Nesta obra, o
sacerdócio nos aparece como a instituição mais
bela e de mais dificil acesso; todos os deveres
que impõe aí são expostos de uma maneira
completa. João aí se revela ,como o mais sábio
intérprete dos segredos de Deus; o olhar do
bispo de Bizâncio é ao mesmo tempo· o olhar
da Igreja universal. Ele compôs essa obra eom
tanta penetração e cuidado, que os sacerdotes
zelosos e os sacerdotes negligentes podem ver
ai representados de um modo claro, uns, as
suas virtudes, outros, os seus defeitos". E'
desse livro admiravel e real (2) que vamos
retirar os mais belos conselhos sobre a eloquência dos tempos novos.

2) S. .Tean Chrysostome, Oeuvres Complêtes, Trad..
de Barreille, T. II, pg. 72, 11. S.
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O DEVER DA PREGAÇÃO
O corpo místico de Cristo deve lutar, não
contra as forças materiais, mas contra as potências invisíveis. Como aqueles que são propostos para sua guarda conservarão a sua integridaàe, se não tiverem uma virtude verdadeirament·e sobrehumana, se não possuírem
a arte de curar as almas?
Não sabeis vós que esse corpo está mais
sujeito a enfermidades e doenças que o nosso
corpo, que de se deteriora mais depressa e
mais dificilmente se restabelece? Para curar
as enfermidades corporais se encontram mil
remédios, mil instrumentos diversos: o alim-ento, o ar, o sono, os recursos da medicina.
Nada de semelhante no corpo místico de Cristo: um só artifício, um só meio, para trazer
e manter a vida: o exemplo da virtude e a
virtude da palavra. E' o único instrumento,
o ar mais benéfico: substitue os remédios, o
ferro e o fogo; é assim que se extirpa a podridão, que se cicatrizam as chagas; e se isto
nada c<::.tseguir, tudo o mais é inutil. Eis por
que meio nós levantamos uma alma caída, reduzimos todos os males, corrigimos todos os
excessos e todos o defeitos; tudo está aí para
a cura espiritual. E' antes de tudo pelo exemplo da própria vida, que se dá a vida aos outros, reanimando o zelo p-elo bem e provocando uma santa emulação.
Quando uma alma é pervertida por falsas
doutrinas, é a palavra sobretudo que se torna
necessária, para lhe dar a força de sustentar,
não somente seus combates pessoais, mas ain-
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da as guerras alheias. Aquele que tem o gládio
do espírito e a -couraça da fé, podendo realizar milagr.es e reduzir ao silêncio os impudentes oráculos do erro, pareceria, em verdade,
não ter nenhuma necessidade da palavra; mas
longe de ser inutil, ela lhe é absolutamente
necessária. O bem-aventurado Paulo não deixava de recorrer a ela sem cessar, apesar da
admiração que excitava em toda parte seu poder miraculoso. Um outro membro do Colégio
apostólico, querendo nos recomendar a virtude
da palavra, assim se exprime: "estai sempre
preparados a dar satisfação a todo aquele que
vos perguntar a razão da esperança que vive
no vosso coração" (3). Todos os apóstolos confiaram o cuidado das viuvas ·ao diácono Estêvão, com o único fim de se consagrarem ao
ministério da palavra.
E todavia nós sentiríamos menos a sua necessidade, se conservássemos o poder de fazer
milagres. Mas porque não resta em nós um vestigio desse poder, e os inimigos nos oprimem de todos os lados, devemos mais do
que nunca manejar a arma da palavra, se quisermos defender-nos dos seus golpes e melhor feri-los. Não poupeis então nenhum sacrifício para que a palavra de Cristo resida e
fale em vós (4).

3) 1 Pd 3, 15.
4) S. Chry., t. I, pg. 73.
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DEVER DE PREPARAR A PALAVRA
PARA TODAS AS LUTAS
Não é apenas para um gênero de ' luta que
nós d·evemos estar preparados; a guerra que
temos de sustentar é múltipla e nossos inimigos nos atacam, por sua vez. Não se servem todos das mesmas armas, não nos atacam
da mesma maneira: é preciso então que aquele que deve lutar sozinho contra tantos inimigos conheça suas diversas táticas; é preciso
que seja ao mesmo tempo tribuno e chefe, soldado e general, id(ante e cavaleiro; igualmente hábil nos combates de terra e de mar. Nas
batalhas materiais, cada um repele os assaltos
dos inimigos, só pelo fato de estar no posto
que lhe .c ompete. Aqui não é assim: quando
se qu_e r alcançar vitória, é preciso ser versado em todos os gêneros de combate; do contrário, um só ponto negligenciado basta para
que o demônio faça penetrar suas legiões na
praça e aniquile o rebanho. Mas quando compreende que o pastor pode lutar com ele com
hãDilidade e conhece a fundo todos os seus
recursos, ele se detém confundido. Dai a obrigação que temos de nos proteger de todas as
partes. Uma cidade completamente cere.a da de
sólidas defesas ri-se daqueles que a assaltam;
repousa numa profunda segurança; mas se se
permitir aí apenas uma porta na muralha, todo
o r·esto será impotente. Do mesmo modo, a
cidade de Deus: quando ela tem por defesa
um pastor vigilante e sábio, todas as manobras
dos seus inimigos cobrem-se de confusão; seus
habitantes não sofrem mal algum. Mas que se
53
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chegue a abalar uma parte, que sua defesa
seja diminuída, o todo se enfraquece de certo
modo. De que serviria mostrar-se invencível
contra os gentios, se se sucumbe aos golpes
dos judeus, vencer uns e outros, se se entrega
aos maniqueus, triunfar destes últimos, se os
fatalistas devastam o rebanho de Jesus Cristo?
Basta-me dizer que um pastor dev.e saber refutar todas as heresias; pois uma só pode introduzir o lobo no rebanho e causar assim a
morte a grande número de ovelhas. . . Há
muitos combates na fé cristã que exigem tanto
a ciência como a firmeza, se o sacerdote não
quiser receber inúmeras feridas.
O único auxiliar do sacerdote, a única arma
que lhe foi dada contra as idéas e as tendências que assinalamos, é a palavra; se ele não
a souber manejar, as almas que lhe são confiadas não serão menos sacudidas que os leves
bateis na tormenta: eu falo aqui das almas
que sofrem da fraqueza da curiosidade. Assim,
então, um padre nada deve negligenciar para
adquirir a arte da palavra ( 5).
VÃS DESCULPAS DOS QUE DESPREZAM
O MINISTÉRIO DA PALAVRA
Mas se é assim, dizem os preguiçosos da palavra, por que s. Paulo não se esforçou por
adquirir a arte de dizer, e não se envergonhava da falta de eloquência? Por que confessa
ele abertamente a sua ignorância, escrevendo
aos coríntios, que brilhavam principalmente
por esta glória e da qual eram tão ciosos?
5) S . .Jean Chrysostome, T. 11, pg. 73,

l'IOB.

3, 4, 5.
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(2 Cor 11, 6). Eis, respondo eu, eis o que
perdeu a muitos padres; eis o pretexto pelo
qual negligenciavam estudar a verdadeira doutrina. Incapazes de apreciar a elevação do pensamento do apóstolo, não compreendendo mesmo suas expressões, passaram todo o seu tempo na preguiça e na ociosidade, embrenharamse na ignorância que certamente não era aquela de que s. Paulo se gloriava e da qual ele
estava mais afastado que qualquer mortal sobre a terra ... Por ora, contento-me em dizer:
admitamos que Paulo fosse um ignorante no
~ntido que se quer, que se poderia concluir
dai para os homens do nosso tempo?
·Para si, ele tinha um poder muito maior
que o da palavra e que podia produzir os efeitos mais espantosos.
Mostrando-se apenas e sem abrir os lábios,
ele fazia tremer os demônios; enquanto que
nossos contemporâneos todos reunidos não fariam, à força de preces e lágrimas, o que fazia
outrora o cinto de Paulo. Orando, Paulo chamava mortos à vida. Operava tantos milagres
que os pagãos o tomavam por um Deus; não
havia ainda deixado a terra e era julgado
digno de visitar o terceiro céu e ouvir palavras que a natureza humana não podia ouvir.
Como os homens que vivem atualmente
não quero ferir susceptibilidades - não se
sentem envergonhados de se .comparar ao
grande apóstolo? Se, deixando de lado o poder
dos milagres, examinarmos de perto a santidade da sua vida, a angélica pureza dos seus
costumes, nós veremos elevar-se ainda o atle55

http://www.obrascatolicas.com/

ta de Cristo, e suas vitórias nos espantarão
mais que seus prodígios. Porque l-embrar aquí
seu zelo, sua virtude, suas continuas solicitudes pelo próximo, suas dores incessantes pela
Igreja, sua generosa piedade pelos fracos, sua'
inúmeras aflições, suas perseguições sempre
renascentes, suas mortes de cada dia? Qual .a
região do mundo, qual a terra ou o mar que
não conheceu os combates desse justo?
Quem amou a Cristo desta maneira 'l Poderse-á chamar a isso de amor, ou não estará ai
algo superior ao próprio amor?
Ousaríamos então comparar-nos a s. Paulo?
Não é isso o cúmulo da audácia? Ele dizia
que ignorava a arte da palavra, mas não a doutrina da salvação. Eu olho como vãos todos
os ornamentos rebuscados, não tenho em conta o estilo e a dicção. Que o apóstolo tenha
sido pobre de ·expressões, que sua frase seja
sem elegância, e sua palavra sem arte, eu o
concedo (6), contanto que se reconheça sua
superioridade de conhecimentos e a exatidão
de sua doutrina. Que a preguiça não procure justificar-se arrebatando ao grande servo
do Evangelho o mais precioso de todos os
seus bens e a mais pura de todas as suas glórias. Por que meio, dizei-me, refutou ele os
judeus que permaneciam em Damasco, antes
de ter operado milagre?
Como triunfou daqueles que seguiam a es·
cola grega? Por que foi enviado a Tarso? Não
é porque os dominava pela potência da palavra e os esmagava pelo peso do radocínio?
6) Crlsóstomo, Oeuvres, T. 11, n. 6 e 7.
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E, entretanto, eu o repito, ele não havia ainda feito milagre, e ninguem podia dizer que
se tivesse tornado, por um semelhante poder,
um objeto de admiração para o povo, e que
aqueles que o combatiam fossem vencidos
pelo prestígio que o cercava; nessa época, não
tinha para triunfar senão a arma da palavra.
Possuía outra ·c oisa quando refutava e confundia os cristãos que se obstinavam em judaizar-se, em Antioquia? E esse ilustre Areopagita, que vivia na mais superstidosa das
eidades, não foi convertido ao mesmo tempo
que sua esposa, pelo dis·curso do apóstolo?
Como Eutiquio caiu da janela, senão por que
escutava, no meio de uma multidão que se
acotovelava, o discurso de Paulo que se prolongava noite a dentro? Que fazia em Tessalonica, Corinto, ~feso e Roma? Não passava noite
e dia estudando as escrituras?
E que direi das suas discussões com os
epicuristas e os estoicos? Pois não cessou de
elevar a sua voz antes, no meio e depois dos
milagres. Como se poderia tratar de ignorante
um homem que, por seus raciocínios e discursos, atraia a admiração de todos os povos?
- Por que os licaônios o tomavam por Mercúrio? Se os apóstolos eram olhados como deuses, era certamente por causa dos milagres;
mas se o povo tomou Paulo por Mercúrio,
era por causa da sua eloquência, não por causa
dos milagres que poderia realizar ( 7).
7) A palavra e a eloquéncla de s. Paulo aio profundas e admtravets.
O santo admite esse modo de falar para melhor
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Donde vinha para esse grande santo a glória que o distinguia dos outros apóstolos? Por
que seu nome, de alguma sorte multiplicado
pelo renome, passa de boca em boca, em todas
as partes do universo?
Por que esta admiração toda excepcional
de que ele é ainda objeto, não só entre os cristãos, mas ainda entre os judeus e gentios?
Não está aí o maravilhoso poder das suas
epístolas? Como um muro de diamante, esse
livro protege todas as igrejas do universo; e o
autor ainda aí está de pé, no meio dessas igrejas, como um invencível atleta, submetendo
ao jugo de Cristo toda inteligência que resiste ou se revolta, abaixando toda altura que
se er,g ue contra a ciência de Deus (2 Cor 10,
5). Suas epístolas são como o repositório mesmo da ciência de Deus. Elas são um arsenal
que nos fornece todas as armas de que temos
necessidade para abater o erro e fazer triunfar a verdade ...
Tais são os poderosos e maravilhosos remédios que esse ignorante (8) compôs para
nós, e cuja virtude se manifesta todos os dias
pela experiência (9).
fazer sobressair a Inconsistência das desc11lpas dos apáticos e preguiçosos, como ele mesmo os denomina.
8) E' admlravel essa ironia nos lábios de s. João
Crlsóstomo e deve realmente despertar em nós o desejo Imenso de adquirir de um modo mais perfeito
a ciência de Deus.
Com que formidavel ironia o santo trata os preguiçosos da palavra!
9) Oeuvres, T. li, n. 6 e 7.
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REFUTANDO O CAPCIOSO ARGUMENTO
Vêde o que o próprio apóstolo dizia a seu
discípulo: "aplicai-vos à leitura, à instrução,
ao ensino" (10). Mais adiante, aponta o fruto
de uma tal lição: "agindo assim, salvareis a
vós mesmo e aos que vos escutarem". Acrescenta: "o ministro do Senhor deve evitar
querelas; é preciso que seja cheio de mansuetude, de doçura, e paciente para com todos os
homens" (11).
"Desde a vossa infância aprendestes as santas letras, únicas que vos podem formar para
a salvação" (12). E prossegue: "as escrituras
divinamente inspiradas são uteis, em cada
uma de suas partes, para repreender, corrigir
e estabelecer em tudo a justiça, para conduzir
à perfeição o homem de Deus" (13). Escutai
ainda o que ·ele escreve a Tito sobre o dever
dos bispos: "E' preciso que o bispo possua
a arte da palavra, mas duma palavra fiel e
conforme à verdade, afim de que possa refutar os que se levantam ·c ontra o Evangelho" (14). Ora, ·como um ignorante poderia
assim atacar e reduzir ao silêncio os seus
contraditares? Por que aplicar-se ao estudo
e à leitura dos livros santos, se devemos abraçar um estado de ignorância?
Procuram-se pretextos apenas para cobrir
preguiça e indiferença.
Dir-se-á que isso é mancütdo ao bispo. E'
verdade. Mas o mesmo Paulo diz em outm
epístola: "Que a palavra de Cristo habit-e em
10) 1 Tim 4. 13.
13) 2 Tim 2, 16.

11) 2 Tim 2, 24.
14) Tlt 1, 9.

12) 2 Tlm 3. 11.

59

http://www.obrascatolicas.com/

vós, que ela se expanda abundantemente em
toda a sabedoria" (15). E mais adiante: "Que
vossa palavra seja sempre impregnada de graça, afim de que saibais responder a quem for
preciso" (16). Eis a sua advertência aos sacerdotes: "Os sacerdotes que governam berri
seu rebanho são dignos de uma dupla honra,
sobretudo os que se aplicam ao ministério da
palavra e do ensino" (17).
A maneira melhor de instruir os homens é
levá-los pelo exemplo e pela palavra à forma
de vida traçada pelo Salvador. Não bastam
os atos para esclarecer os espíritos. Esta palavra não é minha, é do divino Mestre: "aquele que começa por praticar e em seguida instruir os outros, será chamado grande" (18).
Se praticar fosse a mesma coisa que instruir, teria ajuntado inutilmente .a segunda
condição de grandeza; bastava dizer aquele
que pratica ... Mas não é assim! Ele distingue
perfeitamente essas duas coisas: a conduta tem
sua parte; e a palavra, a sua, e uma não poderia
dispensar a outra para edificar completamente. Não tendes ouvido o que esse vaso de eleição dizia aos padres de ~feso: "Vigiai então,
e gravai na vossa memória que durante tres
anos eu não cessei de advertir e instruir cada
um de vós com lágrimas" (19).
Por que lágrimas, por que os conselhos teriam sido necessários, quando nele brilhava
a fulgurança da vida apostólica'!
15) Co! 3, 16.
18) Mt 5, 19.

16) Co! ., 6.
19) At 20, 31.

17) 1 Tim 5, 17.
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E' que as manifestações do z.elo concorrem
poderosamente para a observação dos preceitos, e a vida só não atingirá esse fim. Quando se luta contra os dogmas, quando se invocam as escrituras, que .argumento se poderia tirar do gênero de vida? Aos olhos dos
que observam é a religião que sucumbe no
seu inhabil defensor, e a incapacidade de um
só é causa de ruina para um povo inteiro. Será
então vanglória, orgulho, se se estuda para
evitar a causa da perda de tantos homens e
evitar os tremendos castigos sobre si mesmo? (20).
Assim esse prodigioso mestr.e da eloquência sagrada, esse maravilhoso amigo de s.
Basilio, procura despertar nos sacerdotes daquele tempo o sentido do gravíssimo dever
da pregação. Ele conhece de um modo tão
real e tão profundo a nossa psicologia que,
ouvindo-o hoje, temos a impressão de que o
grande pregador vive em pleno século XX e
desvenda a indiferença, a preguiça, o deseaso
que nos afasta da tribuna da verdade. Mas
pensamos que, se ele viv.esse nos nossos dias,
sentindo as prementes necessidades dos séculos novos, trocaria a mansa pergunta do
Getsêmani - por que dormis - pela rispidez
dos azorragues do templo" (21).

20) Oeuvres Complêtes, T. II. n. 8.
21) Todas as expressões duras e fortes, que aqui
consignamos, encontram-se "lpsls verbls" no "Tratado
sobre o Sacerdócio", do grande doutor da Igreja.
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CAPITULO

V

ESCOLHOS NA PREGAÇÃO
A psicologia do orador - Como Crisóstomo considera o auditório, os louvores,
os elogios, a inveja, o estudo, a glória de
Deus, a exigência do povo pela oratória
- Conclusão

Mister se faz exercer durante muito tempo
o ministério da palavra, para que se conheça
profundamente a psicologia e as dificuldades
do pregador. Não é sem grande tirocínio, sem
contato com os mais variados e diversos auditórios, sem viver as mais desencontradas
circunstâncias, que se poderá traçar com segurança o íntimo do apóstolo do Verbo. Pois,
se é dificil conhecer a psicologia de uma pessoa cujas ações se desdobram sempre dentro
de um plano invariavel, muito mais o é penetrar a alma que se agita nos movimentos,
nas circunstâncias e nos ambientes mais diversos!
S. João Crisóstomo, por ter sido o famoso
orador que foi, por ter sido durante toda a
sua vida a palavra ardente e arrebatadora,
derramando-se em fulgores de eloquência diante das assembléas mais diferentes, tem a
segurança desse estudo psicológico. Como ora-
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dor, como pregador magnífico, ele conhece a
fundo a alma do pregador e dos auditórios.
O livro V do seu tratado sobre o sacerdócio
é um estupendo resumo de psicologia ,oratória. Angel Pulido (1) não devassou melhor
esse misterioso segredo. O grande orador de
Bizâncio analisa, com subtileza extraordinária, a situação do pregador diante dos auditórios, os desejos possíveis da sua alma, os louvores e as censuras que pode colher, a inveja
que pode suscitar, como há de receber os juizos do povo a seu respeito e a angustiosa insatisfação dos que se alimentam dos aplausos do auditório (2). Tem-se a impressão de
que o santo viveu dentro da alma de um pregador do século XX, pois ele conhece maravilhosamente as nuvens que a ensombram e
as auroras que a iluminam. Que formidavel
perscrutador de almas!
O AUDITóRIO
O auditório, a multidão que espera a palavra! Que mistura de almas! Que complexo de
sentimentos! Mas há uma psicologia coletiva,
como aquela de que fala Gustavo Le Bon (3),
que resume dentro de si todas as tonalidades
e todos os coloridos das almas de uma multidão. Aqui a psicologia coletiva não é a da
espectativa de quem deseja aprender. Já nos
tempos longínquos de Crisóstomo não era assim. A psicologia do auditório é a da supe1) La Emoclon Oratorla..
2) Oeuvres Complêtes, T. IL pg. 83.
3) Psycbologle des Foules.
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rioridade, a da crítica, a de espectadores que
vão assistir uma prova para fazer a sua apre-ciação. E, hoje, ,essa atitude notada pelo santo assume um tom às vezes agressivo.
A atitude da crítica está em todos os semblantes, em todos os olhares, em todos os lábios. Há os que vão apreciar a tonalidade, a
modulação da voz; os que vão medir a amplitude dos gestos, a agitação dos traços fisionômicos; os que vão observar a divisão e
dassificação dos argumentos, os que vão analisar a colocação de pronomes; os que vão
sondar a erudição sagrada ou profana; os que
vão apanhar os plágios! ...
Poucos, pouquíssimos querem ouvir para
aprender. Ora, para enfrentar um tal auditório, um verdadeiro auditório século XX ·que Crisóstomo desvenda em pleno século IV
é preciso, sem dúvida, um grande amor
ao estudo. Para se impor a tanta exigência, a
tanta presunção, é preciso um ótimo preparo, nos diz o santo. E nem se diga, acrescenta
ele, que isso envolve perigo. Não! O perigo
está na intenção com que se faz!
E' mesmo um trabalho de muito fruto espiritual quando se faz com vista sobrenatural,
para se tornar um instrumento mais apto nas
mãos de Deus nosso Senhor.

OS LOUVORES
Aqui desejamos transcrever "ipsis verbis"
as palavras do egrégio doutor: "somente a
uma alma generosa e que se eleva acima da
pequenez humana, pertence reprimir esses gos-
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tos perversos e estereis da multidão; e dominálos por ensinos mais sérios, de sorte que o
povo obedeça ao impulso do pregador e não o
pregador aos caprichos do povo. Eis o que
vós não obtereis nunca, a não ser com esta
dupla vantagem: o desprezo dos louvores e a
habilidade no manejo da palavra; uma sem outra torna-se esteril. Com efeito, em vão sereis
um homem de abnegação. Se não tiverdes o
talento de expor a doutrina de uma maneira
persuasiva e forte, sereis para a multidão um
objeto de desprezo, e não tirareis proveito algum de uma tal grandeza d'alma. Se, ao contrário, um homem de talento obedecer ao sopro de popularidade, o mesmo vazio se fará
na sua alma como na alma dos ouvintes; arrastado pelo amor dos louvores, irá falar mais
para agradar que para converter.
E do mesmo modo que aquele, que não tem
vanglória, nem talento, não consente em se
tornar instrumento do prazer dos outros; e
não poderia mesmo, por causa de sua incapacidade, procurar-lhes essa esteril satisfação,
assim aquele que busca elogios e possue os
meios de os adquirir, enquanto poderia conduzir os fiéis no caminho do bem, procura
antes aplausos populares. Quando se aspira,
portanto, a desempenhar, segundo Deus, a missão de dirigir um povo, deve se esforçar por
adquirir essas duas qualidades, temendo que
uma seja paralisada pela ausência da outra.
Suponde um sacerdote que se levante no
meio dos seus irmãos e comece a sacudir o
seu torpor, mas que se atrapalhe e sucumba
Sal terne, V -

5
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logo porque lhe falta a palavra; ei-lo que se
cora de ver.g onha e perde em um instante o
fruto do que acaba de dizer. Aqueles, a quem
se dirigiam .as suas invectivas e acusações e
que talvez se indignassem intimamente, não
podendo vingar-se de outra maneira, acusamno de i.gnorância; é quasi um véu com que
procuram ocultar as próprias ignomínias. O
ministro do Evangelho deve ser amparado por
essas duas virtudes: o desprezo dos elogios e
a arte da palavra. Sem isso agiria inutilmente (4).

* * *
Todo sacerdote que se eleva um pouco no
mister da palavra, sabe dessa coisa terrível
que se chama o elogio e que pode arrancar
com poucas sílabas o mérito de um grande
sacrifício. A nossa humanidade já foi cognominada por um grande escritor a mendiga de
elogios. E tanto isso está na nossa psicologia
que todos os que pretendem nos íludir começam por elogiar-nos. Tão entranhado está em
nós o gosto dos louvores, que não haverá coisa mais difícil que se fazer insensível a eles.
Tribuno maravilhoso, Crisóstomo provou certamente os pequeninos assaltos desse aguilhão. Por isso, ele diz: "é uma .g rande coisa
que não se poderá realizar em toda a sua perfeição: Não se regozijar com o elogio que se
recebe! Eu ignoro se há um homem, mesmo
o mais virtuoso, que tenha conseguido isso!
Quando se regozija com uma coisa, não se pode
4) Oeuvres Complêtes, T. 11, L . V, pg. 86.
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deixar de a desejar; e quando se deseja o que
causa prazer, uma consequência inevitavel
quando não se alcança é a perturbação e uma
espécie de tortura moral.
Os que a opulência torna felizes não têm
coragem de suportar a pobreza; os que se
a-costumaram a alimentos escolhidos não se
resignam à alimentação frugal; assim os que
se comprazem nos louvores; quando os censuram ou lhes recusam simplesmente os elogios
costumados, são como que torturados pela
fome; é o que acontece quando se acostumou
com elogios. Sofre-se mesmo, até quando se
ouve gabar os outros. Um homem possuído
de uma tal paixão e que desce à arena para
sustentar os combates da doutrina, a que preocupação, a que dores não está sujeito? O mar
tem sempre tempestade, e o coração d,esse homem tem sempre solicitudes e aflições (5).

A INVEJA
Profundo conhecedor da alma humana, sabe
o mestre que nós não suportamos a sombra.
Bessiêres, num dos seus livros, traça ao vivo
essa estranha incompatibilidade que trazemos
em nós para com os triunfos alheios (6).
E se algum profundo psicólogo, à semelhança de Füllõp Miller, se decidisse a escrever
não "Os grandes sonhos da humanidade", mas
as grandes quedas da história, acharia os motivos no cuidado que têm os condutores de
povos em afastar de si os que lhes causam
5) Oeuvres Complêtes, T. li, pg. 86.
6) Besalêres, Le Formateur des Chefs.
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sombra. Aliás isso é profundamente humano,
emnora caracteristicamente anti-cristão.
Não faltaria, por isso, ao lado do homem da·
palavra evangélica, a inveja. Essa inveja, o
santo, talvez por delicadeza, a faz surgir do
povo. Mas parece visivelmente no número se·
guinte que a sua intenção é mais subtil. Ele a
vê tambem irromper de um meio mais íntimo.
As suas palavras o atestam. "Se os invejosos
atacam o pregador é unicamente porque ele
é admirado por todo o mundo. E' preciso suportar essa inveja com uma grande força de
alma; esse ódio que conceberam sem motivo,
eles não lhe podem dissimular as detestáveis
inspirações, e ei-los "·c ortando ou caluniando
em segredo, mas isso não impede que a sua
malignidade surja à luz. Ora, uma alma que
provou essa tristeza ou irritação (que psicólogo!) não tem mais força para um passo
adiante, está paralisada pela dor. Os inimigos
não agem apenas por si, servem à ambição de
outros: se querem elevar à tribuna um homem
·Sem instrução, incapaz de falar em público,
começam por fazer o elogio dele, falam do
seu pretenso mérito, com uma admiração afetada, uns conduzidos pela paixão, outros pela
ignorância, outros pela inveja. Não que desejem fazer grande reputação ao que não tem
mérito; 0 que procuram é ensombrar a ·glória do homem que sobressai" (7). Ora, é possivel aplicar essas palavras ao povo?
Não está ai, à sombra dessas expressões, o
dedo severo de Crisóstomo apontando para o
7) Oeuvres Complêtes, T. U, L. V, pg. 87.
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clero? Pois, falando do povo como tal, ele
atribue a injustiça da sua crítica, não à inveja, mas à incapacidade de ju1gar: "Como
não pode haver uma assembléa composta só
de letrados e os ignorantes são sempre em
grande número nas igrejas, a luta torna-se
algumas vezes impossível. Encontrar-se-ão, entre eles, alguns espiritos dotados de uma certa clarividênciá; mas eles estão tão longe dos
homens capazes de julgar um orador .como o
resto da multidão: os juizes esclarecidos são
raros, e o sacerdote verdadeiramente eloquente é condenado então a recolher menores elo.gios e, às vezes, nenhum. E' preciso estar preparado para suportar generosamente semelhante injustiça; é preciso perdoar aos que agem
por ignorância e aos que são impulsionados
pela inveja. Não percamos nunca de vista que
o verdadeiro talento não é diminuido nem por
uns, nem por outros. O melhor juiz de uma
obra é o próprio artista; ele é que se deve
pronunciar sobre belezas ou defeitos que encerra, em virtude da própria aspiração que
obedeceu ao realizá-la. As opiniões que não
se fundam sobre o verdadeiro conhecimento
não merecem fixar o seu pensamento. Assim
deve ser aquele sobre quem repousa o cuidado
de ensinar a doutrina: que seja indiferente aos
elogios, e não desanime quando o silêncio se
fizer em torpo do seu nome" ( 8).

8) Oeuvres Completes, T. li, L. V, págs. fn. 88.
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O ESTUDO
E' certo que o estudo deve fazer parte essencial da vida do sacerdote. Em uma das
ordens menores, o ordenando recebe o livro
como símbolo de uma augusta missão. Ler,
estudar, eis certamente um dos deveres do padr·e que deseja desempenhar com elevação o
seu ministério sagrado. Na época moderna, o
sacerdote só pode impor-se por um prestígio
real de virtude e saber. A palavra da Escritura, afirmando que os lábios do sacerdote
devem guardar os tesouros da ciência, nunca
teve tanta aplicação como na época do cienticismo em que vivemos. Os inimigos da Igreja lançam mão de todos os recursos dos séculos novos. A filosofia, a sociologia, a pedagogia, a economia social, a história, a literatura,
a zoologia, a medicina, enfim todas as ciências se transformam em instrumentos de agressão contra o cristianismo nos arraiais dos sofistas contemporâneos. E sem o estudo, jamais o sacerdote estará à altura de sua sagrada missão de atalaia de Israel. Já não basta
o método tradicional dos estudos clássicos do
seminário e a renovação dessa ciência adquirida pela aplicação sucessiva. Não! Hoje há
uma necessidade imperiosa de nos colocarmos
em contato com a marcha da ciência e da cultura moderna. Pois, se nos despreocuparmos
dessa aquisição contínua, desse aparelhamento
cultural do nosso século, ficaremos à margem,
sob a pecha desairosa de fossilizados.
Ainda mais que a pr.eocupação moderna é
alhear a doutrina da Igreja de todos os de-
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parlamentos da vida contemporânea. A missão do sacerdote do século XX é, como assinala
mons. Baudrillart, falando do alto pensamento (9) católico no mundo atual, mostrar aos
tempos novos que o catolicismo é envolvente
.e não há nenhuma atividade humana que não
possa ser influenciada pela sua doutrina. A
arte, a filosofia, a economia, a política, o trabalho, o capital, o direito, nacional ou inter"
nacional (10), tudo pode ser orientado por
essa doutrina universal e prodigiosa (11). Mas
como poderá o sacerdote afirmar essa alta missão da Igreja, se não acompanha o grande movimento intelectual mundial, se não se põe em
contato com os livros mais notaveis dos grandes
pensadores católicos do mundo, principalmente hoje, quando os grandes mestres das Universidades Católicas da Europa difundem essa
doutrina que outrora se guardava egoísticamente dentro das paredes das faculdades. E
é mesmo desagradavel que diante de uma citação de um grande e atual filósofo ou teólogo católico, o sacerdote seja o único a desconhecê-lo. Já hoje, a necessidade do estudo não
se impõe apenas para que o sacerdote se prestigie nos meios sociais adversos ou indiferentes à Igreja, mas até mesmo no seio das agremiações católicas. As elites católicas de hoje,
mesmo em cidades do interior, formam uma
camada de cultura filosófica, social e religiosa
que muitas vezes deixam o sacerdote em pla9) La pensêe cathollque dana le monde contemporain.
10) Yves de La Brlêre.
11) Bougaud, T. IV, L'l!lgllse.
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no secundário. Porque essas elites têm a preocupação de ilustrar-se, enquanto que o sacerdote continua na mesma indiferença. E,
às vezes, a gente tem oportunidade de visitar
a biblioteca de um leig-o, médico, advogado
ou professor católico, e encontrar ali os livros
mais interessantes e modernos de cultura católica, enquanto na biblioteca do colega encontra-se a mesma série de 10 ou 15 anos
atrás, do temp-o de estudo no seminário. Os
mesmos tomos de Teologia Moral e Dogmática, os mesmos volumes de Hermenêutica, o
mesmo Compêndio da História Eclesiástica, os
compêndios de Liturgia, Filosofia, e mais alguns outros daqueles velhos tempos. . . Os
grandes nomes da ciência e da cultura católica
hodierna lhe são completamente desconhecidos, porque os orgãos politicos da nossa imprensa nem p-or acaso se recordam desses nomes internadonais ... Um colega perguntavame um dia: "quem é esse tal Maritain que
você cita tanto?" Não é sintomático? Dizem:
para ter 1esses livros é preciso dinheiro. Concordamos. Mas não haverá mesmo possibilidade de economizar para adquirir meia dúzia
de livros novos?
Sabemos muito bem da pobreza com que se
luta, mas mesmo assim conhecemos colegas
paupérrimos, cuja única riqueza é a sua biblioteca, e que linda biblioteca! Possuem livros modernos, pelo menos um de cada autor
dos mais importantees. E' adoravel esse sacrifído, sobretudo quando feito para honrar
a Igreja e o sacerdócio de Jesus Cristo!
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Embora pudéssemos a esse respeito fazer
ainda longas e oportunas considerações, aproveitando-nos da recomendação constante do
Santo Padre (12), de Sertillanges (13), de Monsabré (14), de sta. Teresa (15), de Dubois,
preferimos trasladar para estas páginas a palavra brilhante de s. João Crisóstomo, principalmente sobre a pregação (16).

• • •
Mesmo o grande talento oratório, que é
raro, não poderá manter-se sem sofrimentos
continuos. Como não é a natureza precisamente, ruas o estudo que faz o orador, tenha-se
embora chegado ao mais alto .grau de eloquência, decai-se mui rapidamente, se não se cultiva por uma aplicação continua e frequentes
exercicios; pode-se dizer, por conseguinte, que
o trabalho é ainda mais necessário para os
espíritos cultos que para aqueles que não o
são. Não lhes é permitido participar das enfermidades da natureza humana, e não ser
perfeito em todas as coisas; se seus discursos
não estiverem sempre de acordo com a grandeza de sua reputação, são expostos às zombarias do povo. Não se pensa mesmo que H 7)
uma tristeza acidental, uma angústia de ~Úma,
uma preocupação, às vezes um movimento de
12) Bento XV, Humani Generis Redemptlonem.
13) Sertlllanges, Vie Intellectuelle. - L'Orateur Chrêtlen.
14) Monsabré, Avant, Pendant, et &prês la Prédlcatlon15) Sta. Teresa, Obras.
16) Oeuvres complêtes, T. li, pg. 86 e sgts.
17) E hli multa gente completamente desconhecedora
das m~ltlplas e complexas clrcunstAnctas que influem
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cólera, lançam um véu sobre o espírito, e não
permitem ao pensamento reproduzir-se com
o mesmo vigor e a mesma clareza; que sendo
homem enfim, o orador não pode ser s-empre
o mesmo, nem sempre obter o mesmo sucesso,
que ele tem seus momentos de sombra como
todo mundo, e que às vezes está abaixo do seu
próprio talento.
Não, não se pensa nada disso quando se
trata de um homem superior. E'-se mais impiedoso para com ele do que para com um
anjo. Além disso, a índole nossa não é achar
defeito mesmo leve, principalmente nos ..homens mais notaveis? E quando se encontra
um defeito, apressa-se em divulgá-lo, aceita-se
sem discussão, e se grava para sempre na memória. Viu-se muitas vezes uma sombra apenas sensível manchar a reputação de homens
eminent-es (18).
NÃO PEHDER DE VISTA A GLóRIA DE DEUS
Esse apelo .ao estudo necessita de uma profunda vida interior para não se desvirtuar pelo
naturalismo. Principalmente quando os louvores se apoiam nessa qualidade do sac·erdote. Está aí um dos escolhos e um dos grandes
perigos: fazer desse estudo não um fim para
a glorificação de Deus e da sua Igreja, mas
sobre o espírito do orador e que se julga autorizada
a emitir juizo crítico na primeira ocasião que ouve a
sua palavra. Essa observa~ão de s. Crisóstomo denota
corno o santo, profundo psicólogo e magistral orador,
conhece de uma maneira surpreendente a questão oratória.
18) Oeuvres Complêtes, T. li, pgs., 86, 89, 90.
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transformá-lo em motivo de nossa própria
glória e renome. Se isto vier sobre nós, se a
glória aureolar o nosso nome, que seja uma
consequência.. da nossa reta intenção de agradar a Deus e nunca uma intenção nossa proposital.
Crisóstomo assim nos traça a reta conduta
do pregador a esse respeito: Seus discursos
devem ter como único fim agradar a Deus;
eis o tipo que deve presidir ao seu trabalho
de preparação, eis o termo a que ele deve tender; não há questão, para ele, de aplausos ou
de louvores. Se acontecer que algumas vezes
o elogiem, que não recuse semelhante testemunho; mas que não o procure se os ouvintes
lho recusam, e não se aflija por isso. Restalhe sempre uma recompensa dos seus trabalhos, a mais bela de todas, o poder dizer no
fundo do coração que não teve outro movei
no seu ensino que agradar a Deus. Se, por
desgraça, trabalhou pela glória humana, nem
seu talento nem seus labores terão valor algum. Quando não se tem força para suportar
as críticas, perde-~ toda a energia moral e
logo se abandona o ministério da palavra. O
principio capital, portanto, é que um ministro do Evangelho deve elevar-se acima dos
aplausos do mundo. Não basta falar bem; sem
uma tal abnegação, o próprio talento se aniquila. E se a gente examinar mais de perto,
verá que o espírito mediocre não tem menos
necessidade de desprezar os elogios. Pecará
certamente em muitas coisas. Como não poderá nunca i.g ualar os oradores de nomeada, pro-
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curará diminuí-los pela inveja, suscitar-lhes
acusações, dirigir-lhes injúrias (19); irá mesmo até perder a própria alma, se fôr preciso
destruir a reputação alheia para fazer o seu
renome.
Mas fugirá sempre do trabalho do estudo ...
Se, porém, seus longos trabalhos não tiverem
resultado, o próprio amor dos louvores o abaterá. Aquele que trabalha um solo esteril acabará por abandoná-lo. A não ser que tenha a
paixão do trabalho e o desejo de vencer a dificuldade. Se os homens de grand·e de talento
para a palavra pública têm necessidade de
estudo para manter-lhe o vigor, quanto mais
os que não possuem ta] qualidade!
E se poderá então obter tudo isso sem um
grande trabalho? ( 20).

O POVO EXIGE A ORATóRIA
Aqui o santo faz sobressair que o gosto do
povo em ouvir uma palavra eloquente e correta exige que o orador sacro se aproveite
dessa inclinação para propagar a sã doutrina.
E recomenda: "não sabeis que o gosto do povo
pelas instruções apoderou-se agora da alma
dos cristãos, justamente porque oradores célebres estão em voga, não só entre os profanos, mas entre os fiéis? Que vergonha para
um ministro do Senhor sentir que, quando ele
fala, o povo o escuta com enjôo, que se espera
o fim do seu discurso .como o repouso depois
da fadiga; enquanto que um outro, falando
19) A terrível adversativa que vive nos nossos lábios: "!!: verdade, mas ... ".
20) Oeuvres Complêtes, T. li, pgs., 89 e 90.

76

http://www.obrascatolicas.com/

muito mais longamente, é ouvido com prazer,
e a gente o vê terminar com tristeza e fica
descontente quando não fala!
F~liz aquele que calca aos pés todas as impressões humanas, que não sente a amargura
da inveja, o aguilhão da vanglória, nem enfermidade alguma de outro gênero. Aquele que
for capaz de desprezar o favor popular repousará num porto tranquilo. Mas aquele que
não souber libertar-se dessa tirania, desperta
incessantemente contra sua alma os combates,
as sedições, as tristezas e todas as misérias" (21).
Assim o maior tribuno de todos os séculos
·c ristãos, o sublime oráculo de Bizâncio, encerra as suas magistrais considerações sobre
a e}oquência sacra. Há expressões que ferem
fundo nossa alma. Antes isso. E' uma advertência celeste (22).

21) Ibld.
22) Preferimos sempre trasladar para estas páginas
8.11 palavras sublimes do grande santo, sem comentários, pois são de uma clareza meridiana e de uma
extraordinária oportunidade.
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CAPITULO VI
ADAPTAÇAO PSICOLóGICA
Necessidade de conhecer a psicologia dos
auditórios - AdaptaNie-lhee pelcologlcamente - Os auditório• sofrem até a lmpreado doa ambiente& Palcologla de
auditórios de operárioa, mllltarea, mOÇM,
crlan!)88 e peBflOa& culta& - Métodos para
ae adaptar à aua pelcologia - Conclullio

Eis um ponto interessantissimo e de grande
utilidade para o ministério da palavra. Conhecer a psicologia do auditório e adaptarse-lhe psicologicamente. Para isso, é preciso
um grande trabalho de observação e contato
permanente com as mais variadas assembléas.
Todos sabem quanto é dificil descer a esse
intimo sacrário do homem e surpreender-lhe
na alma os motivos de o atrair, impressionar
e dominar. Principalmente numa multidão,
onde se mistura a complexidade de tantas almas, de tantos temperamentos, de tantas idades e de tantas situações sociais e econômicas. Entretanto, há sempre uma linha média,
uma resultante psicológica que nos poderia
nortear o modo de agir. Depois de dez anos
de pregação contínua, tendo oportunidade de
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conhecer os mais variados auditórios:
acadêmicos, intelectuais, militares, estudantes,
operários, crianças, habitantes das grandes capitais, de importantes cidades do interior e
das aldeias mais longínquas, talvez possamos
traçar as linhas dominantes que percebemos
refletindo todas essas diversidades psicológicas.

• • •

A primeira observação que nos impressionou foi a seguinte: o:s mesmos ouvintes têm
uma psicologia diferente, conforme o meio em
que se encontram. A influência do ambiente·
sobre a alma do auditório é de uma verificação
perfeita. Colocai o mesmo auditório em um salão, em um teatro, em uma igreja, e vereis
a diferença. Na igreja, ele toma uma atitudenaturalmente respeitosa, paciente, e se deixa
penetrar pela idéa sagrada do local. O domínio
dos altares, o aparato do culto, o cântico sagrado, tudo abre as almas, mesmo aquelas
que parecem mais impenetraveis.
Fora da igreja, o mesmo povo fica livre
dessa impressão exterior. Todas as suas agitações, todos os seus preconceitos põem-se em
relevo, porque nada há que procure sufocálos ou comprimi-los. Um auditório de operários, no templo, é uma assembléa como qualquer outra. Mas esses mesmos operários, no
ambiente de suas fábricas ou no páteo de suas
ofidnas, adquirem um aspeto profundamente
diverso. Para quem está habituado a falar em
público, a diferença é tão acentuada que lhe
produz na alma um choque violento. E será
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votado ao insucesso o orador que não souber
perceber essa transformação e descobrir naquelas almas tangidas por impressão adversa
um motivo de atraí-las. A psicologia oratória tem isso de particular: deve buscar no fundo das almas o próprio motivo para dispô-las
favoravelmente. Em diversas ocasiões temos
tido esse contato ·com as multidões agitadas
das fábricas. Poucas vezes no templo, porque
lá é inutil esperá-las. E muitas vezes no seu
próprio meio de trabalho. Há ali quasi sempre um sentido de indisposição geral. E o
orador percebe com facilidade no íntimo daqueles espíritos uma aversão voluntária ou
involuntária (não proposital) p.e la sua presença. Todo o seu trabalho é agir, principalmente, sobre esse motivo de aversão e destruí-lo.
O auditório militar já é outro. A sua psicologia não é a de aversão como a do operário.
E' a do desdem. O militar, ·em contato diuturno com os seus chefes, oficiais que ele acredita que são homens superiores pelo senso
da vida, pela coragem e, principalmente, pelo
saber e pela cultura embora ele próprio
não tenha amplos conhecimentos - esforçase por aparentar a superioridade dos seus chefes e se julga em plano superior a qualquer
outro que não seja militar. Esse traço fere logo
o orador.
Enquanto no auditório de operários ele notava a característica de uma indisposição geral ou uma atitude de fadiga pela sua presença, aqui percebe logo uma atitude de descaso. Nas fisionomias sarcásticas, nos riso-
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zinhos encobertos, na displicência g.eral, penetra-se lo.go aquele vinco de desdem. O trabalho de quem fala será o de destruir essa atitude de superioridad.e pela imposição das suas
qualidades de pregador. Desmoronar essa muralha desmotivada de grandeza pela demonstraçãÕ de que · tamhem lá fora há espíritos
·cultos, inteligências acostumadas às lides do
saber. Abalar pelos primeiros arrebatamentos
de eloquência o seu descas·o. Feito isso, escancaram-se-lhe os corações.

* * *

O auditório de criança é o umco ·e m que
não se acentua a influência de ambiente, principalmente no nosso século. Não lhes permite a idade os .c álculos de ódio, de preconceito
ou de desdem. Em geral, a sinceridade domina essas almazinhas insontes. E' certo que a
irrequietude natural perturba. . . Nesse auditório, não há propriamente preconceito a destruir, nem a necessidade de o orador se impôr pelo valor de suas próprias qualidades.
Aquí ag.e muito mais pelo coração que a inteligência. O primeiro trabalho de pregador de
retiro de crianças é fazer-lhes sentir uma
grande afeição, um grande amor. Pois na hora
em que essas crianças apreenrlercm a sua amizade, o seu interesse afetuoso por elas, o seu
devotamento, as provas de sua ternura, todas
estarão nas suas mãos. As ame.a ças fazem menos que essa certeza da amizade e essa demonstração de ternura e carinho.
Percebido isso, todo o sP.u cuidado é não
perturbar para não maguar o sac·e rdote que
Sal terrre, V -

6
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começam a querer bem. Incapazes de raciodnio com profundidade, a sua obediência, longe de ser uma obediência calculada ou tímida,
é uma obediência de amizade e de amor. E a
eloquência do coração triunfa destas criaturas que estão na época em que toda a vida se
concentra na sensibilidade. Alcançado esse dominio, que não é tão dificil quanto parece, o
trabalho será dai por diante o de professor
paciente e habilidoso. Aqui entra em ação a
pedagogia catequética, os métodos mais modernos que a ciência pedagógica preconiza. O
centro de interesse mediato ou imediato, a dramatização, etc. Tendo tido contato com os auditórios de crianças das zonas mais diversas,
das cidades mais diferentes, pensamos que o
caminho para a aplicação de qualquer método é sempre suscitar amizade nas almas infantis. Crianças amigas serão ·Crianças atentas,
obedientes e respeitosas. Para elas a melhor
' eloquência é a do coração. E aqui vem a propósito a palavra de Lacordaire: só um coração
pode entender outro coração!

• • •
O auditório de moços, o auditório que fascinava Lacordaire e lhe arrancava as mais
formosas hipérboles, tem a psicologia da mocidade. A mocidade é viva, é dinâmica, é ousada, é corajosa, é ardente, é apaixonada.
Quer saber, quer aprender (1)! Sendo, como
é, uma idade de fogo, a mocidade não tolera
as meias verdades, principalmente em nosso
1) Amoroso Lima. -

Idade, Sexo e Tempo.
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século. Ou tudo ou nada! E é tã<J comunicativa, tão transbordante, tão viva essa psicologia
dos moços que, em vez de o orador invadirlhe a alma, é quasi ela que invade a alma do
orador. E se um orador, em contato eom essa
alma de moços, não se influenciar pelo ardor
e mocidade daquelas almas, pode ser tudo,
menos orador. Falta-lhe essa sensibilidade maravilhosa que tem o prodígio de refletir o
tumulto invisível das almas!
E é justamente isso ~.~..e--sentia um dos nos·sos mais fulgurantes espíritos sacerdotais, o
grande vencedor de Ferri, quando numa assembléa de moços dizia: "tenho a impressão
de ser moço estando no meio dos moços!" A
alma do pregador há de se .empolgar pelo fluido
misterioso dessa vida ardente e transbordante. Aliás, Henry Pathé sentiu essa efervescência no seu livro (2). Falar aos moços com
alma de velho, falar a essa alma de primavera
eom alma de inverno, falar a esse jardim estonteante de flores com alma de deserto, seria
fracassar em cheio, expor a ridiculo a beleza
das coisas divinas.
Tihamer Toth (3), esse admiravel professor
da Universidade e hoje bispo auxiliar de Budapest, compreendeu essa necessidade (4). A
i!loquência sacra para esse auditório há de
2) La J'eunesse sauvera le monde.
3) Conforme noticia L'Onervatore Bomano de 8-9 de
mato pp. o Ilustre antlstlte foi arrebatado de entre os
vivos. depois de se ter tornado bispo diocesano,
a 6 de março de 1989. Bota 4a :Bc!Hoft..
4) Tlhamer Toth, Le Caractêre de Jeu·ne Homme La Ch&ste adolescence.
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s.er moça, vibrante, entusiastn, ardente! Pois
essa idade da vida, na sua psicologia irrequieta, só suporta duas espécies rle oradores. Ou
a eloquência viva, moça, transbordante como
a sua própria alma, ou a eloquência tranquila, meiga, experimentada, provada por uma
coroa de cabelos brancos, hem brancos, que
toma a atitude de um velho pai acon .~elhan
do . . .
:Mas enquanto não nos emoldura a fronte a
faixa de cabelos de neve, falemos aos moços a
linguagem dos moços, se quisermos ser entendidos por eles. Outra característica do auditório de moços é a da afirmação. Pois a mocidade hodierna cresce .c om esse desejo imenso
de afirmar. Para a direita ou para a esquerda
- não importa! - mas afirmar!
E' o que escrevia Gilson, se não me engano,
em um artigo de "Temps Presents". O diletantismo vai desaparecendo. Houve uma época em que a preocupação da mocidade era
·colher flores na oratória. Hoje, .a sua preocupação é nervosamente espalhar as flores para
ver se descobre no fundo alguma coisa de
mais sério!

"' "' *
A psicologia do auditório culto vai se transformando. Antigamente, o s•eu desejo era ouvir
uma conferência onde houvesse um grande
cuidado das palavras rítmicas e apropriadas,
dos termos técnicos e ·e xatos.
Era a preocupação· pela ilustração literária
apenas, pelos tropos, pelas ramag.ens líricas e
as frases carregadas de imagens como árvores
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vergadas de flores. Hoje, não! Interessa-lhe a
certeza de que o orador é homem de estudo,
que acompanha a evolução da cultura atual.
Mas, muito mais do que isso, lhe interessa a
coragem apostólica, a energia invulgar com
que o pregador considera à luz da doutrina
de Cristo os desvarios modernos! A corag.em
de dizer, de expôr a verdade. Isso exerce sobre os espíritos modernos uma impressão que
não se pode calcular e uma fascinação irresistivel. São espíritos cansarlos dessa época
de fingimento, de hipocrisias oficiais, de sofismas de palavras ·e procuram a sinceridade
de quem não se curve aos preconceitos, ao
cuidado de desvirtuar a verdade para agradar
aos grandes e para se adaptar ao ambiente. E
quando encontram na palavra ardente de um
sacerdote, ao lado de uma boa cultura, esse
desassombro do Batista de que fala Bessicres (5), rendem-se fascinados por essa atitude a que alguns chamam de "·c oragem cívica" (6).
Essa atitude põe-se numa consonância maravilhosa com os anseios das almas fatigadas
e d.e siludidas do século XX.

5) Face au paganlsme.
6) Assim nos dizia um belo espírito da capital pau-

lista.
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CONCLUSÃO
Destruir preconceitos por um estilo amigo,
alegre, bem alegre em oposição à sua maneira
grosseira, fechada; encaminhar
Auditório
todos os assuntos para e~cmde operários
plos interessantes, vivos, "l.daptados à vida e às suas lutas. Fazer-se o padre que os compreende, não
fazer carga imediata contra algumas idéas errôneas, porque isso despertaria mais oposição,
mas ir alegremente conduzindo os argumentos de modo que eles mesmos tirem as conclusões. Mas, acima de tudo, sempre um espírito comunicativo, acessível, bondoso, tolerante, mostrando-lhe um interesse real pela sua
vida. Alegria no falar e no dizer. Pois só essa
alegria corresponde ao sonho de felicidade
que eles trazem dentro da alma.
Principalmente fazer da observância da doutrina, da prática dos mand::~mentos, uma coisa
facil. Levar sempre os assuntos para uma exposição amiga. A prática sobre a .c onfissão alcança sucesso, quando feita num estilo interessante e alegre. Muito mais que feita num
estilo sério, forte! Causaria medo!
Destruir o descaso pela imposição inesperada das próprias qualidades, ou pelo prestigio de outros nomes. EmpolgáAuditório
los no primeiro lance, fazendode milltares:
lhes sentir que o sacerdote, ao
lado da sua missão sagrada de
ministro de Deus, cultiva tambem o espírito.
E rompido esse primeiro obstáculo, depois de
se impôr ao resp.ei!o de todos, descer por uma
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doutrina acessível, carinhosa e sobretudo amiga e alegre. Principalmente ·e m se tratando da
prática sobre a confissão, aqui, a sua psicologia tem íntimo contato com a dos operários.
Fazer-se o eco, o reflexo da vida, do dinamismo, da vibração, do entusiasmo da sua
alma! Trata-r dos assuntos com
Auditório
esse desdobramento de espíride moÇO!!:
rito. A vida plena e transbordante não pode tolerar palavra
sem vida e titubeante. A afirmação, a atitude
desassombrada, sem hesitação, corresponde ao
jovem do século novo. Quando se tem a alma
de jov.em, é certamente o auditório mais facil,
porque o intercâmbio psicológico é dos mais
intensos e ·o orador, impulsionado pela mesma vida comunicativa, facilmente se põe em
relação e em consonância com os desejos da
assembléa. Viverá certamente a mocidade deles e fará sua eloquência viver das suas grandezas de alma, como acontecia a Lacordaire ..
O coração! Transformar quasi o ritmo do
pensamento. Fazer o que diz Bougaud: "em
vez da idéa nascer no cérebro
Auditório
e aquecer-se no ·c oraçfw, fazêde crianças:
la nascer no coração e iluminar-s.e no cérebro. Fazer tudo
por tomar um tom afetuoso e bom para conquistar-lhes a amizade.
O temor poderá lograr momentos de silêncio, mas nunca momentos de atenção. A
atenção amarrada pelo medo, se possível, é
uma atenção irregular, constrangida, esmagada e não produzirá resultado. A atenção que
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recebe o pensamento, que o grava e tira as
conclusões justas, é a atenção espontânea, livre, p.erfeita, sem opressões. A amizade conquistada fará a disciplina docemente, e despertará a vontade de acolher, de receber e
guardar uma palavra que é oferecida com tanta demonstração de ternura e bondade. Mas
uma bondade ao mesmo tempo cheia de respeito, pois do contrário poderia facilmente
descambar para o desprestígio. E agir no meio
desse auditório, por uma linguagem cheia de
vivacidade. Senão, será inutil, pois essa vivacidade imensa, essa irrequieta sensibilidade
não pode ouvir, sem protestos, um .ensino anquilosado. E pela experiência que temos, parece-nos que a doutrina deverá ser transmitida
a essa assembléa buliçosa, com o mesmo tom
de surpresas inesperadas, com que esses pequenos se surpreendem a si mesmos nas conversas
e brinquedos. Fazer a doutrina jorrar em surpresas contínuas seria um método apreciado
por essas almazinhas criadoras de surpresas.
O que é verdade, porém, é que a inconstància, a variabilidade de atrativos, a mobilidade
infantil, põem à prova a habilidade do sacerdote. Principalmente, como acontece sempre, quando os seus estudos têm que abranger
uma assembléa que começa pelos pequeninos
de cinco anos e termina pelos que já contam
quatorze ou quinze anos. Pertence a cada um,
quasi, criar o método mais apropriado, à espera de que a experiência o confirme com resultados. O que dizemos é simplesmente um
método pessoal. Servirá de um lembrete.
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lmpôr-se pela cultura, pela linguagem e pela
sinceridade. O contato com auditórios cultos,
das grandes ·c apitais, sempre nos
Auditório deixou esta impressão: há uma sê de
ealto:
de conhecer a doutrina da Igreja,
a sua sociologia, a sua filosofia, a
justificação racional dos seus dogmas. E apesar de culto, o que se descobre no fundo dessa
multidão acostumada aos livros é o desejo de
encontrar no sacerdote, não tanto a erudição
profana, porque esta lhe é comum, mas a erudição eclesiástica e religiosa. E', aliás, um panorama imenso, como nós sabemos, e onde
as fontes borbotam inexhauriveis. As surpresas que a gente sente fulminarem os olhares
da assistência, durante a exposição viva e clara
das grandes linhas da doutrina de Jesus Cristo, afirmam esse fundo já agora perceptível
da alma fatigada do nosso século. Nunca nos
esquecemos de uma longa série de vinte conferências que realizamos em S. Paulo, na capital, e onde descobríamos a cada ·p asso a satisfação e curiosidade em entrar em conhecimento com a doutrina da Igreja, principalmente no terreno das grandes aspirações humanas e da questão social. O interesse, a curiosidade, o entusiasmo de muitos homens, punham em evidência o que afirmamos: o desejo de entrar em familiaridade com a sublime
doutrina do cristianismo. E a surpresa de
cada instante estimulava ainda mais o desejo
do conhecimento da verdade. Em uma das mais
importantes cidades do Estado, após algumas
conferências sobre a questão social, capital
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e trabalho, um dos mais notaveis advogados
nos dizia, estupefato: "sempre pensei que o
comunismo fosse a única doutrina social capaz
de satisfazer essa angústia modHna dos operários. Mas a.go:ra vejo que não pode haver
doutrina mais sábia, mais perfeita, mais equilibrada que a doutrina social católica. Nunca
pensei que assim fosse. Extraordinária! - exclamava o ilustre causídico. E a expQsição havia fugido dos grandes tratadistas do assunto,
para focalizar unicamente a doutrina social
da Igrej a ... A linguagem tem 3. sua gra1uie part.e de influência. E' certo que ouvidos habituados à harmonia de palavras e frases, às
·c onstruções bem feitas, aos períodos bem ordenados, sentiriam algum desgosto ante a imprecisão verbal ou o des·c uido da dicção. E,
sobretudo, a sinceridade!
Talvez seja o que mais impressione! No
mundo, nessa agitação turbulenta de adaptações, de acomodações, de servilismos, de hipocrisias é um oasis o encontro de uma alma
sincera!
A sinceridade! Mas essa sinceridade viva que
brota do fundo da alma e do coração. Esse
grito de convicção profunda, aquecida pelas
flamas mais ardentes do espírito, vale pelos
mais sublimes argumentos! Deixemos essa palavra artificial, essa palavra calculada. Deixemo-la! Nós falamos em nome de Deus. Falemos ·c om convicção, firmeza e sinceridad.e!
Que ao descermos da tribuna, ao menos fique
no último eco da nossa voz essa afirmação
iniludivel: "Ele é sincero! Ele crê no que
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fala!" Essa impressão irá acordar na alma que
nos ouviu, a cada instante, a idéa de uma
grande sinceridade, de uma ardente convicção, e essa convicção dará o que pensar ...
Alguma coisa ficou. Ao menos, a interrogação
do Areópago sobre s. Paulo : "o que está querendo esse semeador de palavras?"
Poderá haver algum engano de observação
neste assunto tão delicado e tão subtil. Sempre nos vem à mente aquela palavra de Monsabré: a alma humana é um mundo! Estes
traços não poderão dar uma visão perfeita
da psicologia dos auditórios, mas indkarão
certamente, ao m,e nos, os seus lineamentos característicos. E' uma experiência pessoal que
poderá repercutir diferentemente em outros,
acostumados a outros imp,erativos psicológicos.
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CAPITULO

VII

O CRISTO, SEMPRE O CRISTO!
Cristo há de ser a medula da no88a pregação - A no88a eloquência deve ser impregnada do gosto de Cristo - Quem noe
ouvir deve sentir esse gosto - Todos os
gêneros de eloquêncla sagrada devem se
revestir do Cristo: a conferência, o panegírico, a homilia Só Cristo deve
dominar tudo, como dominou as trevas
do Calvário

Não! Não era possivel ser doutra forma!
Desde o dia em que viram a .Jesus, que senti·. ram o mistério dos seus .olhares, a fascinação
da sua palavra, os apóstolos nunca mais o
·deixaram. Cristo invade inteiramente o seu
pensamento, envolve totalmente a sua preocupação, perdura ardentemente no seu espírrito,
vibra na sua palavra, e se transforma na medula da sua própria vida. Esse maravilhoso
s. Paulo não ·sabe viver senão nele. E' o cristianismo dominando os apóstolos. Mas prodigiosamente! Sempr.e o Cristo! Sempre o Cristo! Nos Evangelhos, nas Epístolas, nos Atos!
Tudo se faz por ele, tudo se faz com ele, tudo
se espera dele. E para pregadores da sua palavra só há uma razão de pregar: o Cristo!
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Ele é o eterno tesouro, a inexhaurivel beleza
do Pai, a fonte das riquezas incalculaveis.
Pregar é abrir esse tesouro, é mostrar essa
arrebatadora formosura, é comunicar essas incalculaveis riquezas. Mas tudo isso vem
dele ( 1). Cristo é tudo. A exclamação de Tomé
ante a prova da ressurreição do Mestre é o
resumo divino da vida apostólica, da vida do
ministro de Deus: "Meu Senhor e meu Deus!"
O Cristo deve ser a carne da nossa vida na
comunhão, deve-se fazer a forma da nossa
alma, a alma da nossa alma e a carne da nossa
palavra, de tal forma que não seja possível
ouvir essa pregação sem se sentir o .g osto de
Cristo. E' o sinal marcante dos que amam a
Jesus. Que nossa fala se pareça com a dele (2).
Cristo deve ser a origem da nossa palavra, o
:sustento da nossa palavra, a luz do nosso pensamento, o ardor da nossa eloquência, a verdade da nossa pregação (3). Não façamos
CQmo Herodes que o vestiu com uma túnica
que não era a sua; como as falsas testemunhas que puseram sobre seus lábios uma doutrina que ele nunca pregou; como Pilatos que
não teve coragem de afirmar na prática o
juizo que fazia sobre ele; como Judas traindo
o seu amor; como Pedro desejando ficar no
Tabor, mas fugindo do Calvário; como Nicodemos que só em determinadas ocasiões se
aproximava do Mestre; como o moço que não
1) Efes 3, 8.
2) Mt 26, 73.
3) 1 Cor 2, 23.
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teve coragem de sacrificar pelo Mestre a sua
fortuna! Não fujamos DELE!
Que nós nos integremos na torrente da sua
vida, que nós vivamos da sua vida divina, que
nós preguemos, como dizia s. Paulo, naquela
sublime ebriedade do céu, a Cristo! E Cristo
crucificado!
O mundo precisa de Jesus Cristo. Tudo o
mais é inutil, tudo o mais é vão, tudo o mais
é mentira. Demos Cristo ao mundo!
O mundo moderno é como o paralítico da
piscina. Tem ao seu lado a água da salvação
e da vida, e não pode atingi-la p.ara curar-se
porque lhe falta um homem! "Hominem non
habeo" ( 4) ! E' esse homem que Pila tos apresenta ante a queixa do mundo paralítico:
"Ecce Homo" (5)! "Eis o homem!" Demos ao
mundo o homem-Deus, o único que o pode
salvar! E quererá isso dizer que toda a nossa
pregação deverá ter a Jesus Cristo como
objeto?

* * *
Sim. Pois tudo na Igreja se relaciona com
ele. O dogma, a moral, o culto. Não é possível
atingir qualquer desses assuntos, sem atingir
dir,eta ou indiretamente a Cristo. Tudo é relação da nossa inteligência com Cristo; relação da nossa vontade com Cristo; relação dos
nossos sentidos com Cristo. Tudo vai a ele,
tudo vem dele; tudo nele se apoia. Em qualquer gênero de pr,e gação: Conferência, sermão ou homília. Não é possível desli.gar-se
4) Jo 5, 7.
6) Jo 19, 5.
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dele. Os mestres julgam que a conferência é
quasi profana ( 6).
Mas não era profano o Tabor, não era profano o Cenáculo, não era profano o horto das
Oliveiras, não era profana a cruz, não era
profano o sepulcro? Que mistério os santificou, que força os transformou, que vida nova
os dignificou? Uma só coisa, uma só vida,
uma só fo1·ça: a presença de Jesus Cristo. Se
pudermos empregar nossas forçus nesse gênero de oratória, se dispomos da ·c ultura literária e científica para isso - pois de todos os
gêneros é o mais dificil e de maior responsabilidade ( 7) e exige um trabalho fora do
comum (8), - se pudermos fazer esse gênero
de oratória e tivermos um auditório <1 quem
possa ser util ( 9), façamo-lo!
Façamo-lo, com uma única condiçüo: que
aí esteja a presença de nosso Senhor Jesus
Cristo para santificá-lo, para fecundá-lo, para
abençoá-lo. Os sermões, os epinícios em que
estudam as vidas dos santos, lambem são
refiexos vivos de Jesus Cristo. Não é possivel falar de um ato da Igreja, sem se por numa
relação perfeita com Jesus Cristo. Alessi, num
dos seus livros (10), caracterizando o constitutivo essencial da santidade, exclama: Conhecer a Jesus Cristo, amar a Jesus CristQ,
imitar a Jesus Cristo! Fora disso não há san-

-~

se

6) Verest, Lltterature; Sertlllanges, L'Orateur Chrétlen; Monsabré, Avant, etc.
7) Bonomelll, Prefácio dali Conferências de Monsabré (tradução).
8) Monsabré, Avant, pendant et apres la Prédication.
9) Monsabré, Avant, pendant et aprês la Prédication.
10) Alessi, S. Antonio di Padova.
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tidade. Todo sermão, se o exigem de nós, há
de ser um reflexo vivo de Cristo. As homilias! Haverá gênero de pregação que deva ser
mais ,c ristão? A homília é tudo jorrando do
próprio Homem-Deus. A visão da sua pessoa,
o significado das suas palavras, a interpretação das suas parábolas, as consequências dos
seus ensinos, as suas invectivas, as suas lágrimas, a sua alegria, os seus sofrimentos, os
seus milagres, as suas humilhações. Tudo, na
homilia, se desentranha de Cristo. E' aqui
que resplandece aquela palavra de Lacordaire: "De dois lugares distribuímos Jesus Cristo às multidões: do tabernáculo distribuímos
o Cristo feito alimento; do púlpito, distribuimos o Cristo feito verdade!"

* • *
Ele é toda a nossa vida, a nossa glória, a
nossa verdade, a nossa luz, o nosso amor, a
nõssa força, a nossa coragem!
Preguemos a Jesus Cristo. Se não pregarmos
mais nada .a não ser Jesus Cristo, se fizermos
nossa felicidade em aprofundá-lo, uma ciência especial para bem apresentá-lo, se o levarmos de cidade ,em ,cidade, de paróquia em
paróquia, poderemDs ter certeza de passar a
vida fazendo o bem (11). Diz-nos um escritor
que as trevas do Calvário apagaram o relevo
de todas as coisas do Gólgota. Só ficou dominando a escuridão a mancha branca do Crucificado. Que tudo se apague na nossa oratória, e que apenas o divino Crucificado marque vivamente, divinamente, a nossa palavra!
11) Mons.

Isoard,

De la

Prédlcatlon.
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PARA O CLERO:
Vol. 1 - Exortação ao clero de S. S. o Papa
Pio X, em 4 de agosto de 1908. - Encíclica
"Mens nostra" de S. S. o Papa Pio XI, de 20 de
dezembro de 1929. Em apêndice: Lembranças para um retiro do clero (resoluções e confissão es(Fagu) - Broch. 1$500
piritual).
Vol. 2 - O padre na Idade nova, pelo Pe. Carlos Ortiz. Com um prefácio do Pe. Ascãnio Brandão.
(Flaba) - Broch. 2$000

O clero da minha terra tambem sente a Idade Nova.
Sente que pesa sobre nossos ombros um dever sacerdotal bem carateristico do mundo novo, que eu denominaria o dever de noaaa modernidade sacerdotal.
Foi dessas palestras Inquietas pelas caminhadas infinitas das ferrovias e estradas de rodagem; foi das
noites de Insônia passadas em prosas desassosségadas.
nessas casas paroquiais do Interior mineiro, goiano e
paulista; foi dessa lntranqullldade toda que nasceram
estas páginas que vão ai. (Do prefãcio).

Vol. 3 - A Carta Pastoral de S. Em. Sr. Cardeal D. Leme, quandQ arcebispo de Olinda, saudando os seus diocesaTtos. (Fatu) - Broch. 3$000

A história da Igreja no Brasil ainda não registrou.
depois da Pastoral Coletiva, um documento episcopal
que tivesse no pais tamanha repercussão e de maior
oportunidade, como a carta pastoral do arcebispo de
Olinda, em 1916 ...
Os trechos desta Pastoral ainda hoje. em tópicos incisivos e apelos vibrantes, correm todo o pais, citados a cada passo, na Imprensa e no púlpito.
Pe. Ascan1o Brandã.o.

Vol. 4 - O zelo das almas, pelo Pe. José
Mach, S. j.
(Adro) - Broch. 1$500

)

O Pe. Mach escreveu. no seu incomparavel Tesoro
del sacerdote, páginas admiraveis sobre o zelo das
almas.·
Quis traduzi-las e destacá-las da obra para a nossa
coleção ...
Que estas páginas acendam em nossos corações sacerdotrtis a chama do zelo e de um zelo apaixonado
e louco, daquela santa e divina loucura da cruz de
que !ala são Paulo. (Do prefácio).
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