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O limbo das crianças

D. ESTEVÃO BETTENCOURT. O.S.B.

o sacramento do batismo dá inÍcio à vida cristá no indi-
vÍduo, tornando-o filho de Deus e destinand.o_o a gozat, no céu,
da visáo imediata da SantÍssima Trindade.

Queqtáo muito grave, porém, se põe a respeito da sorte eter-
na daqueles que morrem sem batismo... Constituem multidão
imensa, coisa que. em nossos dias se pode afirmar ainda com
mais razão do que na Idade Média, quando náo se conhecÍa o
Mundo Novo com seus milhões de habitantes,.nem se suspeita_
ya que centenas de milhares de anos houvessem intercedido
entre a origem do primeiro homem e a Encarnação (ou a insti_
tuição do batismo). Teráo sido, e serão, relegados para o in_
ferno, castigo sem fim, tantos indivÍduos que morreranÌ e mor-
rem sem batismo, por motivo qualquer independente de sua
vontade e até mesmo, em vários casos, com a consciência isenta
de culpa pessoal?

Para se estudar devidamente esta questão, faz_se mister
distinguir entre a sorte dos adurtos e a das criancinhas. Ao
passo que no fasc. 1.o do vol. Lrr (iulho de 1g54) desta revista,
abordamos o tema da salvação dos adultos fora da lgreja vi*
sÍvel, nas páginas que se seguem propomo-nos considerar a sort0
das crianças mortas sem batismo.

s 1. A NOçÃO PRESSUPOSTA

Pot crianças entendem-se, neste estudo, os indivíduos hu-
manos que não tenham atingido a id.ade do discernimento. são
irresponsáveis, incapazes de deliberar ou optar a respeito do
seu destino eterno.
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Essas crianças, uma vez reeebido o batismo, possuem a,
vida de filhos de Deus (1), embora ela não se atue em atos
correspondentes, por faltar ao sujeito o necessário desenvol-
v,imento fisico. Caso venham a morrer antes do uso da razã"o,
passam imediatamente para a bem-aventurança celeste, onde
gozàm da visão de Deus tace a face (2)

Que se dá, porém, com os pequeninos que morrem sem
batismo? ,

É diante desta questão que começam as dúvidas dos estu-
diosos. Eis como responde a maioria dos teólogos medievais e
contemporâneos:

1) não podem participar da bem-aventurança sobrenatu-
ral, celeste, pois náo possuem em si o princÍpio pressuposto para
isto, ou seja, a graça, a filiaçáo divina (3)i

2) todavia pouco condizente çom a justiça divina seria
afirmar que Deus condena essas almas ao inferno; com efeito,
não cometeram pecado pessoal grave que lhes mereça a sorte
dos réprobos. Dentre outras declarações da Igreja a êste res-
peito, basta citar as palavras do Papa Inocêncio III (ï 1216):

"A pena devida ao pecado original é a privação da visáo
beatÍfica; a que se deve ao pecado atual é o tormento da geena
perpétua" (4).

3) as ditas criancinhas, peÌo fato de náo serem batizadas,
trazem em si a mancha do pecado original. Ora, êste consiste
na carência dos dons sobrenaturais e preternaturais (5) (os
quais, conjuntamente, constituem a chamada justiça oriEinal),
que Deus conferiu a Adáo e que êste devia transmitir & seus
descendentes. O pecado original,. porém, não atinge direta-
mente a nalureza humana; esta, ainda que despojada do so-
brenatural e do preternatural, conserva íntegras suas poten-
cialidades naturais (5a) ;

4) donde se segue deva haver urn estado póstumo em que
as almas das criancinhas não-batizadas possam viver conÍor-
me suas faculdades naturais, gozando da bem-aventurança qug
eompete à natureza humana enquanto tal.



A OR,DEM

Pois bem, é a êsse estado que se dá, a partir do séc. 13, o
nome de limbo, limbo das crianças (do latim limbus : orla de
uma veste, zona), pois que a alguns teólogos medievais parecia
estar situado à margem do inferno dos réprobos (6).

g 2. EXISTÊNCIA I}O LIMBO

I

Como chegaram os teólogos a conceber e justificar a noção
acima exposta?

1) Na Sagrada Escritura não se encontra referência ao
limbo das crianças.

O Senhor fala, em Lc. 76,22, do seio de Abrad,o, que é, con-
forme a terminologia judaica, o luga ronde as almas justas do
Antigo Testamento esperavam a vinda do Redentor (limbo dos
Pais). Tal lugar, porém, náo tem que ver com o llmbo das
crianças.

A respeito dos pequeninos mortos sem batismo, o texto
mals elucidativo é o de Jo 3,5: "Se alguém não renascer da âgua
e do EspÍrito Santo, não poderá entrar no reino de Deus", diz
o Senhor.

Assim excluidas do céu ou da visão beatÍÍica, as criancinhas
estaráo por Jesus condenados ao inferno? S. Agostinho (ï430),
em eontrovérsia com os Pelagianos, julgava poder ded,uzir isto
dos textos referentes ao juÍzo final (cf. Mt 24,36-25,46) ; nestes,
Jesus só fala do prêmio e castigo eternos, sem menção de meio-
têrmo (7). É, porém, evidente que tais passagens visam üni-
camente aos adultos ou àqueles cujas obras podem ser julga-
das; flca fora da perspectlva do Evangelho a sorte das criancÍ-

"nïrtttïï;r;;i cristá, baseando-se principalmenre no con-
ceito da justiça perfeitÍssima de Deus, chegou aos poucos a
formular a noçáo do limbo.

Alguns Padres gregos e S. Agostinho (antes da controvér-
sia pelagiana) a esboçaram de certo modo. Todavia uma atitud..
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pessimista na maneira de considerar a natureza humana (pes-

simismo estimulado pela heresia pelaglana, demasiado otimls-

ta) dificultava aos antlgos teÓlogos admitir um estado inter-

mediário entre a glória e a condenação; para não poucos, a nâ-

turêza humana, afetada pelo pecado original, sÓ podia merecer

o castigo do inferno. Em consequência, a noçáo do limbo sÓ
podia ser clara e definitivamente elaborada quando se tivesse

um conceito exato do pecado original e de seus efeitos. Ora, foi

no séc. 11 que S. Anselmo precisou em que consiste a culpa

transmitida por Adão: não é algo de positivo, mas está na pri-

vação da justiça. paradisÍaca, privaçáo que constitui o homem

avêsso ao ideal que Deus lÌre traçou, disforme dentro do plano

de Deus. Dêste princÍpio os teÓlogos posteriores náo tardaram a

deduzir qüe o pecado original sÓ pode ter consequências priva-

tivas para as crianças que com êle morram: fatâ que estas sejam

excluÍdas da visáo beatÍfica (elemento correspondente à ausèn-

cia da graça sobrenatural nesses pequeninos), sem, porém, sofrer

alguma pena positiva (pena positiva que seria correspondente

à ëonversão a um bem indevido e que conseqüentemente sÓ pode

ser aplicada a um' adulto respbnsável) . Assim como há uma

diferenqa entre a natureza do pecado original e a do pecado

atual, deve igualmente traver diferença entre as consequências

de um e outro.
É nestes têrmos que se funda a tese da existência do limbo

d.as crianças.
Pio VI deu-lhe Ínegável confirmaçáo em 1794, condenando

os Jansenistas de Pistoia, que viam na doutrina do limbo das

crianças uma reviviscência do Pelagianismo. O Papa defende
tanto a existência do limbo como a do pecado original rÌa se-
guinte declaração:

"É Íalsa, temerária e injuriosa às escolas catÓlicas a dou'

trina que reJeita, como se fÔsse uma fábula pelagiana, o lugar
inferior (pelos fiéis geralmente ctramado limbo das crianças),
onde as almas dos que morrem apenas eom o pecado original,
são punidas pela pena do detrimento sem algum tormento do
Íogo; a rejeição provém de que tal douürina admite que, negada

- 9
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a pena do fogo, se deve afirmar um lugar e estado intermediá-
rio, isento de culpa e pena, entre o reino de Deus e a cond.enação
eterna, como imaginavam os Pelagianos" (8).

Abstraçáo feita das alusões à obscura doutrina dos Pela-
gianos, náo resta dúvida de que Pio Vf, neste texto, intenciona
confirmar a doutrina medieval do limbo, tachando-a de comum
entre os fiéis católicos e nas escolas teológicas do .seu tempo.

Nos nossos dias, a existência do limbo continua a ser en-
sinada por grande número de estudiosos abalizados, como Jour-
net (9), Diekamp (10), Bellamy (11), Amann (12), Le Blanc
(13). Todavia outros teólogos, também de valor, mostram-se
propensos a negar o limbo, enquanto a autoridade eclesiástica
não se pronunciar ulteriormente sôbre a questáo.

I I

Quais os principais motivos por que hesitam e quais as no-
vas soluções que propõem a respeito da sorte das crianças mor-
tas sem batismo?

É eomum enumerar-se três meios de obter a salvaçã,o: o
batismo de agua (sacramento), o de sd,ngue (martÍrio) e, na fal-
ta de um e outro, o batismo de desejo, o qual pode consistir num
simples ato interno do indivÍduo. Ora, o desejo é de todo im-
possÍveÌ a uma crianga ainda destituída do uso da tazáo; tam-
bém o sacramento e o martÍrio estão freqüentemente fora do
seu alcance. Donde se segue lògicamente que milhões de crian-
cinhas deixam de atingir a bem-aventurança sobrenatural sem
culpa própria, ünicamente por circunstâncias independentes d.e
sua vontade, até mesmo - diga-se - por culpa ou negligên-
cia dos pais ou tutores (13a). Esta verifÍcação leva a pergun-
tar: será tal doutrina compatÍvel com as duas seguintes ver-
dades dogmáticas?

1) "Deus quer que se selaem tod,os os hornens" (1 Tim
2,4) . Poder-se-á ainda afirmar esía uniaersol vontade salvÍ-
fica, se náo se admite que Deus abra um pouco mais a via de
salvação para as criancinhas, concedendo-lhes, além do ba-

bi....
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tismo de água e do de sangue, um terceiro meio de purificação
(correspondente ao batismo de desejo dos adultos)?

A incompatibilidade parece ÍIagrante a Henrique KÌee
(1800-40), teólogo alemáo benemérito, mas em alguns pontos

inovador, e a seus discÍpulos (14). Por conseguinte, KIee e sua
escola propugnam que, na hora da morte, Deus concede às crian-
cinhas que náo possam ser batizadas, uma iluminação re-
pentina, a qual as habilita a desejar o sacramento do batismo;
ultrapassando as leis da natureza, o Senhor faz que possam pra-
üicar um ato plenamente consciente e livre de desejo do batis-
mo. . . Esta intervençáo de Deus dar-se-ia em todos os casos
apontados, de modo que em absoluto.náo teria razã,o de existir
o limbo; tais pequeninos iriam conscientemente ou para o céu
ou para o inferno.

2) a lei d'a sotid'aried,ade teina entre as criaturas desde os
primórdios da história; em particular, os homens são solidários

com dois Cabeças ou Chefes: o primeiro e o segundo Adáo, Jesus

Cristo. É o que se ded.uz de 5ìom 5,L2-21: por nossa união com o
primeiro Adão, prevaricador, fomos todos constituidos pecado-

res e réus de morte; e por nossa comunhão corn Cristo fomos

dotados de nova santidade e vida. Note-se, porém, que "onde
abundou o delito, aÍ superabundou a graça" (v. 20); o primeiro

Adáo e nossa solidariedade com êle náo eram senão tipo do se-
gundo Adão e d.a nossa comunháo com Êle (cf. Rom 5'18). O
que quer dizer que a solidariedade com Cristo é muito mais be-

nética para todos os homens do que maléfica foi a solidarie-
dade com Adáo.

Ora, êste princÍpio deve influir também na maneira de se

apreciar a sorte eterna das criancinhas que morram sem ba-

tismo. Se as julgarmos relegadas para o limbo, não deveremos
conÍessar que a sua solidariedade com o primeiro Adão foi
muito mais Íntima do que a sua comunhão com Cristo?

É o que considera E. Boudes para propor finalmente a se-
guinte opinião (15): a solidariedade de tais almas com Cristo
implica que o poder intercessor da lgreja, Corpo MÍstico, em
que Cristo continua a obra da Redenção, valha a essas crian-

- 1 1
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clnhas a purif.icaçáo e a entrada no céu. De fato, a fgreJa, na
sua liturgia, prlncipalmente na celebraçáo da S. EucarÍstia,
apresenta a Deus preces pela salvação de todos os homens, pela
redençáo do mundo inteiro (cf. as orações do ofertórlo da Mis_
sa, ás do OfÍcio dos Pressantificados na 6.a feira santa) . Ora,
uma tal universalidade de intenções não pode deixar de bene_
Íiciar também os pequeninos que faleçam sem batismo. I,or
conseguinte, conclui Boudes, é plausÍvel admitir que a lnter_
cessão Jamais interrompida da \greja supre, em favor dessas
criancinhas, os efeitos do batismo, merecendo-lhes a visão bea_
tÍfica. - Esta teoria, ainda observa o autor, náo implica que
a Redenção seja automàticamente apÌicada às ditas almas, pois
ela requer a intercessão da rgreja, a quat consciente e livre-
mente estende os frutos da cruz aos indivÍduos. Também esta
teoria leva a cancelar a existência do limbo das crianças.
' Da nossa solidariedade com Cristo, H. Schell, por sua vez,

deduzia que o soÍrimento e a morte das criancinhas náo bati-
zadas sáo, em virtude da paixáo voluntária d.e Jesus, um ,,quase_
sacramento" de reconciliação, um certo batismo de penitência,
que supre o batismo de água (16). Ora, sendo êste quase-sa-
cramento a sorte comum dos mortais, segue-se que tôdas as
crianças, Ínesmo impossibiiitadas de receher o batismo, são pu-
rificadas e admitidas à visão beatifica.

Ainda a seguinte sentença se poderia notar:

O Cardeal Caetano (ï 1534), famoso teóiogo da poÌêmica
antiprotestante, páo queria prÒpriamente negar a existência
do limbo, mas diminuia consideràvelmente o número de seus
habitantes, propondo uma tese que aind.a hoje encontra fau-
tores:

"Em caso de necessidade, para. assegutar a salvaçáo das
crianças, parece (17) suficiente o batismo expresso pelo deseJo
dos progenitores apenas, principalmente se a êste desejo se
acrescenta algum sinal exterior" (18).

E a prlncipal razâo que levava Caetano a tâÌ parecer, é a
seguinte:

1 2 -
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No Antigo Testamento os pequenlnos recebiarn a remissão
do pecado original primàriamente mediante a fé de seus pals,
que ofereciam os filhinhos a Deus. Para a prole masculina era,
sim, necessário que, oito dias depois de nascida, se lhe admi-
nistrasse o rito da circuncisáo; mas, na opinÍão mais provável,
mesmo os meninos que morressem antes do oitavo dia, salva-
vam-se mediante a fé de seus pais. Ora, náo se pode admitir
que, após a vinda do Iüedentor, os mei.os de salvaçáo se tenham
tornado mais exÍguos, menos acessÍveis aos hor4ens. A fó con-
tinua a desempenhar um papel primordial na recepção dos sa-
cramentos de Cristo, meios de salvação do Novo Testamento.
No caso do batismo das crianças é mesmo a té da lgreja e
(quando esta existe) a dos pais cristáos (não, porém, a Íé do su-
Jeito batizado) que possibiiita o efeito do sacramento (19). Per-
gunta-se então: será que a fé cristã na revelação consumada,
messiânica, tem menos valor salvÍfico do que a fé nos tipos e
nas figuras do Antigo Testamento?

Parece conveniente que a Misericórdia Divina em nossos
tempos lhe atïibua ao menos a mesma eficácia que antigamen-
te. Ora, se sob a Lei mosâica a fé dos pais de uma criança podia
salvar por si só, na impoqsibilidade de se administrar o lito ex-
terior da circuncisão, será que hoJe não pode salvar a uma crian-
cinha a fé de pais cristãos que a ofereçam a Deus, impossibili-
tados de lhe proporcionar o sacramento? O batismo de desejo
concebido pelos pais náo poderia suprir o deseJo inconcebÍvel
por parte da criancinha?

Dado o precedente da Antiga Aliança, a resposta positiva
náo parece improvável a Caetano. No séc. 18 também houve
quem a sustentasse:. assim o cônego regular Eusébio Amort
(1692-1??6) e o Pe. Inácio LuÍs Bianchi, cÌérieo regular (20).
Ern nossos dias o Pe. Héris O. P. a propõe de novo à considera-
ção dos teólogos... (21). A consequência pratica que ela im-
porta para pais e mães cristãos, poderá ser aceita: na impos-
sibilidade de prover ao saeramento do batismo para seus fl-
Jhinhos moribundos, lembrem-se de os oferecer a Deús com fé
e com o desejo de os ver participar da vida das três Pessoas

13

- 1 3



A OIìDEM

Divinas. Quem sabe se êsse batismo de desejo, concebido neros
pais, náo aproveitará aos pequeninos?

Várias outras teorias têm sido propostas, alargando cada
vez mais as possibilidades de salvaçáo das crianças; os auto-
res sáo prudentes nas suas expressões e professam docilidade
a uma eventual decraração da rgreja. Esta náo se pronunciou
contra a tendência às vistas largas no assunto, nem mesmo
contra algumas das soluções novas; é o que faz que, hoje em
dia, quem queira negar a existência do limbo das crianças, não
possa ser incriminado de êrro na Íé; vai, porém, de encontro
a uma sentença que tem fundamentos notáveis no magistério
e na tradiçáo da Igreja.

Em particuLàr, a teoria da iluminaçáo repentina (KIee e
discÍpulos) exige milagres contÍnuos da parte de Deus, exigên-
cia que é pouco condizente com a sã mentalid.ade teológica, pois
derroga ao conceito de Sabedoria Divina; esta, tenclo estabe_
lecido as leis da natureza, não as viola senáo excepcionarmente.
Quanto ao princípio d.a solidariedade universaÌ e Íntima corr
cristo (para o qual apela Boud.es), êle se salva perfeitamente
na afirmação de que também as criancinhas do limbo ressus_
citarão e serão configuradas a Cristo, que é o Cabeça do gê_
nero humano, pelo Íato mesmo da Encarnaçã"o (22).

fnteressa-nos agora, estud,ar a sorte das almas que se su_
põem no limbo.

S 3. EM QUE CONSISTE O LIMBO

A questão se poderia também formular: experimentam as
almas no limbo alguma dor, em conseqüência da qual devam
ser ditas infelizes para todo o sempre?

S. Roberto Belarmino (t 1621), seguindo a escola agosti*
niana, assim como os primeiros teólogos escolásticos (séc. 12),
julgava dever responder afirmativamente: uma verdadeira
tristeza por estarem excluidas da visão beatÍfica acompanha as
almas no limbo:

"Dizemos que os pequeninos falecidos sem batismo experi-
mentam uma dor de alma por pèrcenerem que estão privados

1 4 *
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da bem-aventurança, separados do consórcio de seus irmãos e
pais piedosos, relegados para o cárcere inÍerior, devendo viver
perpètuamente, nas trevas.

"O lugar (das ditas crlanças) é o cárcere inferior, lugar hor-
rível e tenebroso, onde eertamente náo podem ser felizes os
que aÍ habitam" (23).

O Santo Cardeal, porém, admitia que a tristeza no limbo
é um tanto suavizada, pois, a) as almas aÍ náo têm consciêneia
de haver perdido o céu por culpa própria; por conseguinte, não
experimentam remorso; b) nunca tendo fruido da felicidade ce-
leste, não lhes dói muito a exclusão da mesma, de mais a mais
que só possuem aptidão remota para a visáo sobrenatural de
Deus; c) percebendo a horrorosa sorte dos réprobos, antes se
congratulam por terem escapado, mediante morte prematura, a
tão tremenda desgraça.
. A sentença' de Belarmino ainda encontrou adeptos entre

agostinianos posteriores (séc. t7/18), Nalvez influenciados pelo
rigorismo jqnsenista: Estius, BeÃti, Norls, Petávio, Natalis Ale-
xander e Bossuet. Êste esÍorçou-se mesmo por que o Papa Ino-
cêncio XII (ï 1700) conilenasse a obra do Cardeat Sfrondati
"Nodus praedestinationi,s dissolutus" FÈomae L687, a qual pro-
pugnava a isenção de penas no limbo; nada, porém, conseguiu.
Os teólogos agostinianos, por causa desta sua tese" foram mes-
mo apelidados "tortores infantium", carrâscos das crianças (24).

Entre os Ps.-Reformadores protestantes, em particular entre
os Calvinistas, a sentença agostiniana Íoi náo sÒmente propug-
nada, mas formulada em têrmos ainda màis severos. O mesmo
se deu entre os herejes jansenistas.

Hoje em dla, na teologia católica, prevalece a tese de S.
Tomás, que, de resto, é mais conforme ao conceito de pecado
original: o limbo de modo nenhum importa pena positiva, mas
é mera privação da visão beatífica. Deve-se mesmo dizer: a
alma no limbo é Íeliz por possuir o fim último ou a bem-aven-
turança de que ê capaz a natureza humana: vê a Deus, não
Íace a face, mas anàÌogamenten ou seja, à semelhança de si
mesma.

16
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A êste pïopÓsito convém notar: quatquer espÍrito separado

d o c o r p o t e m p o r o b j e t o i m e d i a t o d o s e u c o n h e c i m e n t o a s u a
grópria essêncla, e, através desta, à semelhança desta' é que

conhece outros seres. É êste o caso das almas no llmbo: llmlta-

das âs potencialidades de sua natureza, elas se aplicam à con-

temptaçâo d.e Deus, o obJeto mais nobre da inteligêncla' mas

só O podern considerar como que diminuido, reduzido à analo-

gla de um espÍrlto crlado (de uma alma humana) '

Tat vlsáo de Deus, muito mais perfeita do que a que se possa

obter na terra pela íazáo naLural, é, sem dúvlda, manancial

de alegria e bem-aventurança profundas (25) ' Por isto a alma

no limbo deve ser simplesmente dita bem-aventurada (26)'

Esta bem-aventurança, porém, náo deixa de apresentar ob-

Jetivamente um caráter de pena, pois o que, conforme o plano

de Deus, estarla destinado às crianças do llmbo, náo é a fe-

iicidade natural, mas a visão beatÍfica. Não entrar na, beni-

-aventurança sobrenatural, mas ficar circunscrito às possibili-

dades da mera natureza, significa, para o homem que Deus co-

locou na história dêste mundo, náo mera negação; é autêntica

privaçáo ou carência, e tôda privação, em sl, objetivamente fa-

lando, imPlica dor (2?).

O estado do limbo, portanto, considerado eú si ou obietiaa-

mente, significa uma pena. Deus, poré-, !" digna fazer que

as almas não o percebam subietiaarnente eomo pena ou motivo

de afliçáo. E isto por um postutado da própria justiça divina:

não serla convenlente que um indivÍduo, pessoalmente inocente,

experimentasse o castigo devido a uma eulpa da sua natureza

ou do gênero humano outrora incluído no primeiro pai '

Dêste principio se segue que as almas no limbo podem de

certo modo (possibilidade que náo sabemos se, de fato, se atua)

conhecer a existência d.e um estado superior ao seu' donde lhes

vem talvez mensagens; em absoluto, porém, náo sentem a pri-

vação dêsse estado. uma vontade reta e ordenada só deseja o

que lhe é posslvel ou o que está na llnha de suâ natureza'i ora'

como a vlsáo beatÍfica é sobrenatural, excedendo o alcance das

fôrças humanas, náo é obJeto de desejo por parte das almas do
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limbo, as quais, por conseguinte, não se sentem Írustradas por
não a possuir; ao contrário, têm conseiência de gozar de tudo
que a sua natureza possa desejar (29). Nem coneebem inveja
das almas bem-aventuradas do céu; antes se alegram pela feli-
cidade de que estas desfrutam (80).

Positivamente, completando o quadro de bem-aventurança
do limbo, Lessio (ï 1623) julga que as almas aí possuem um
conhecimento insigne das realidades materiais e espirituais;
assim iluminadas, amam, louvam e agradecem ao Criador pqr
tôda a eternidade:

"Na renovação (final) dar-se-á aos pequeninos um conhe_
cimento muito mais perfeito do que o que possuimos nesta vida.
E isto para que aquela inumerável multidão de crianças não
seja ociosa dentro dos seus lirgites, nem pareça estar em vão
no mundo, mas, conhecendo a si e às outras criaturas, reco-
nheçam, claramente Aquêle que as criou e criou o mundo rn-
teiro; conhecendo, amá-Io-ão, louvá-Lo_ão e por tôda a eter_
nidade Lhe darão graças pelos benefÍcios recebidos,l (81).

O mencionado Cardeal Sfrondati chega a sustentar que a
inocência pessoal, jamais perdida pelas criancinhas do limbo,
constitui, da parte de Deus, um beneÍÍcio maior do que.ã graça
sobrenatural em certos casos, pois esta náo raro é dada depois
do pecado pessoal:

"Éssé benefÍcio da inocêneia pessoal e da isenção do pecado
é táo grande que as criancinhas prefeririam ser privadas da
glória celeste a eometer um só pecado; e todo cristão deve pen-
sar assim. Por conseguinte, não há motivo de nos queixarmos ou
aÍligirmos a respeito dêsses pequeninos, mas convém antes lou-
var e agradecer a Deus a propósito dos mesmos" (32).

No dia da ressurreiçáo universal, as almas do limbo serão
de novo unidas aos seus corpos, os quais passarão a participar
da, sorte daquelas. As crianças ressuscitadas serão mesmo con-
Íiguradas a Cristo, não enquanto o Senhor Jesus é o princÍpio
da graça e da glória sobrenaturais (no limbo êstes dois bens não
existem), mas na medida em que Cristo se tornou, pela Encar_
nação, o Cabeça do gênero humano, o Homem Modêlo (83).

L7
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Pergunta-se se as criancinhas do limbo, ressuscitad.as, par-
ticiparáo do juízo final. A esta questão quatro respostas têm
sido dadas:

1) as crianças do limbo comparecerão ao juÍzo universal,
onde seráo advertÍdas da existência do céu, o que nelas gerará
a tristeza caracterÍstica de seu estado. É esta a sentença de S.
Roberto Belarmino e sua escola, hoje em dia pouco aceita;

2) as crianças comparecerão ao Juízo universal e tomaráo,
sim, consciência de que existem o céu e o inferno. Todavia a
sua absoluta conformidade com os misteriosos desígnios da Pro-
vidência impedirá que se entristeçam por não gozarem da visão
beatÍfica. Reconhecerão em sua própria sorte a obra da jus-
tiça, da sabedoria e da bondade de Deus. Alegrar-se-ão mesmo
simplesmente por terem escapado à cond.enaçáo eterna med.iante
a morte prematura;

3) as crianças náo compâreceráo ao juÍzo universal, já
que o objeto dêste são as obras moralmente boas ou más (cf.
Mt 25), coisa de que são incapazes os pequeninos. Náo parti-
cipando do último juÍzo, não tomaráo conhecimento de que
os justos possuem a bem-aventurança sobrenatural e, em con-
seqüência, nenhuma dôr experimentarão por seu próprio des-
tinó;

4) os discÍpulos de S. Tomás respondem sòbriamente:
dado que as almas do limbo compareçam ao juÍzo final (mera
possibilidade), certamente Deus não lhes revelará a existência
da visão beatifica; por harmoniosa disposiçáo da Providência,
nunca saberão que existe o céu (34).

Quanto à duraçáo do llmbo, não há dúvida de que não co-
nhecerá têrmo, já que, conforme um princípio geral e firme da
teologia, a morte assinala a cada indivÍduo o seu estado de-
finitivo. Admitir que as almas do limbo possam passar para
a bem-aventurança celeste é contradizer a esta verdade assim
como à tese, constante na tradiçáo cristã, de que é preciso ao
menos o batismo de deseJo para entrar no céu.

Minges, em 1922, no seu "Compendium Theologiae Dogma-
ticae specialis", afirmava ser possÍvel que as almas do limbo

1 8 -

L.



JÂNEIR,O. 1955

cheguem à visão beatÍÍica, caso tromens Justos na terra por elas
ofereçam os méritos e o sangue preciosÍssimo tte Cristo (35).
A única tazâo aptesentada pelo autor em favor d.e sua tese é
a necessidade de abrir as portas do céu táo largamente quanto
o dogma católico o permite. . . No caso, porém, parece que o
alargamento é vedado pelos princÍpios dogmáticos acima eitados.

coNcLUsÃo

De quanto acaba de ser dito, bem se depreend.e que a dou-
trina do limbo nada tem que deva suscitar hesitação ou re-
pulsa num sadio espÍrito teológico.

Depois de tudo, porém, ainda se poderia perguntar: por que
criou Deus criancinhas que êle sabia morreriam prematura-
mente sem poder atingir a visã,o beatÍfica?

A resposta a esta questão, como a de outras sémelhantes,
pressupõe o conhecimento cabal do plano de Deus, cuja sabe-
doria transcende a capacidade humana; é preciso, pois, renun-
ciar à explicação dêste pormenor. Basta-nos ter consciência
de que a criação das criancinhas do limbo não implica, em ab-
soluto, injustiça da parte de Deus: com efeito, o céu representa
um estado de felicidade que ultrapassa as exigências da natu-
reza humana. Por conseguinte, não devendo a bem-aventurança
celeste a ninguém, Deus é livre de a conferir a guem Êle queira
e como Êle queira; não é, pois, inJusto por não outorgar a todos
o que Êle não deve a ninguém. Os indivÍduos que, por falta do ,
pré-requisito normal, o batismo, não entram no céu, não são por
isto excluÍdos de uma autêntica felicidad.e, correspondente às
.aspirações da sua natureza, felicidade que, sem dúvida, cons-
titui motivo de profunda gratidáo para os que dela gozam. O
que está na linha da sua natureza, essas almas o possuem, dan-
do-se por plenamente satisfeitas com tais bens.

Graças por isto seJam dadas a Deus!

i
I

t
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NOTAS

(1) Inconscientes, recebem o batismo e s€Ìrs saiutares efeitos. nã,o coD-
corrcndo eom sua fé pessoal, mas revestidas da fé da Ìgreja, que apresentlr
êsses pequeninos a Deus; logo, porém, que atinjam a idade da razáo, pede-
se-lhes que renovem conscientemente a profissáo de fé as promessas do
batismo.

(2) O que não signifÍca que se üransformam em anjos ou anjinhcs,
como por vêzes se ouve dizer. Náo são anjinhos senáo na medida em que
reproduzem a inocência dos a.njos. Entre a natureza do espírito humano
e a do anjo, nã,o há transiçáo possível.

(3) Todo órgáo visual é adapüado à claridade do seu respectivo objeto.
É esta ádaptaçáo que lhe possibilita ver o que lhe é conaturãI, e lhe ved.a
absolutamente fixar objetos dotados de mâis luminosidade; diante dêstes
tal ôlho é cego. Ora, algo de análogo se dá na visão de Deus celeste: ela
requer um ôlho espiritual adaptado, sobrenaüuralmente elerado; sem o que
é impossÍvel.

(4) Dz 410.

(5) sobrenatural é o que excede as exigências da natureza criada. pre-
ternaturu,l é o que ultrapassa as exigências de determinada natursza. criada.

(5a) Ao menos, conforme o melhor parecer dos teólogos.

(6) Na terminologia teorógica fala-se também do timbo itos pais, rugw
ou e5tado em que os justos do Antigo Testarnento aguard.avam o Redenúorpara. poder entrar na bem-aventurança celeste. É claio què eGã esiáoo r:aoimplicava tormentos. Deixou de existir depois que cristô ãlriu a tããã" osjustos o ingresso no reino de Deus. É ao limbo dos pais que se refere o slm-
bolo de fé quándo ensina que Jesus cristo, no trÍduo ae'sur mãrte,-..ã*""o
aas inÍernos",' o senhor foi anunciar êrs almas justas que o erpuíuvÀ*, aboa notÍcia da Redenção.

InÍerno (- regiáo inferior) ,Iimbo (- orla, zona, Iimltrofe) sã.o denomi-
nações baseadas nos conceito$ (na geografiaa...) que os antigos üirüam d.o
mundo invisível.

JulgavaÍn que a"eirÍrâ d'a tErÍa está o lugar dos bem-aventurados ou o
céu. Abaíxo de nós, ou seja, no centro da terra, acha-se o lugaÌ dos que não
participam da visão beatÍÍica: é o inÍerno (Iugar inferior) entendido no
isentido largo. Nesta regiáo distinguiam três compartimentos: o mais pro-
fundo é o dos réprobos Qnlerno estritamente dito); corúiguo a êste colo-
cavam o limbo (orla) das crianças, as quais não possuem esperança de passar
à visáo beatífica; por fim, acim"a da zona das criânças, a.dmitiam o Limbo
(orla) dos Pois, os quais tinham esperança fundada de entrar nos céus.

Cf. S. Tomás, ïn Ment. dist. 45, q. 1,a.2 ad 2.
Tôda esta geografia do mundo póstumo é bastante secundária e con-

jetural.
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(?) ,.O Senhor virá. e, fará -d-ois grupos, um à direita e o outro à es_querda.... Não há lugar.intermeAiárioinâe íossas colocar êsses pequeninos.Por isto quem não estiver à direita, .Ë*-a'nuiìr---otr"ï"ã"Ëffu"rur,,(serm. 14,3)
"Por, conseguinte, quem náo entrar no reÍno, certamente será entregueao fogo etemo,, (De pecc. .merit. 1,2g).- 

--- -'

o s. Doutor. oorém, ôoncedia ser a pena das crianças a mais brandade tôdas no além-iúm"ro'-;ú-itirü.ií.ã"ã"ã'*"ium poena erit eorum,, (Depec. merit .  1,1).

(8) Da constituição ..Auctorem fidei,,; Dz 1526.
(9) L,EgIise du Vérbe fncarné ff. paris 1951, ?66_?9-

10) Theologiae Dogmaüicae Manuale ïV. Tornaci 1984, 459.
(11) Baptême (sort dos enfants morts sans), em ,.Dicúionnaire 

deThéotogie carhorique" fi 1. p;;G-iõs,'ïülza.

(12) Limbes, ibd. D< 1. paris t526, 760-72.
(13) children's üT!9. T'heory or Docürine? em ,,The American Eccle_siasüical Review" 112 (1g4?) 161_8"3,-- 

--vw'gl

(13a) Afirma-se eerarmente qu" u*, têrça parte das criancinhas morreentes da idade da 
"azáo. 

nós-t-as, ã;il# ËË;.* o batismo ou o martÍrio?

. (14) Cf. KIee, I{atÌrolische Dogmatik. Bonn 1895. Irf 158; diversosaÌürgos em .,Ttre Ifomiletic ana paslãra"f "iüfu", 
âno de 1946.

' Íi5ì Réflexions sur ra sordarite dqs hommes avec le chfist. À r,occasionqes umbes des enfank, em .,tróüvãiíe*Ë"iï" 
ï""orog:ique,, ?1 G949) 589_605.

(16) Katholische Dogmatik IrI. paderborn I89g, 429s.
(17) Note-se a expressão cautelosa, nã,ó categórica. 

/

(18) fn Sum. T?reol. üf 69, D.

19) Cf. S. Tomás, Suma TeoI. fü 6g, g ad 1; 69, ad 3.
- (20) De remedio aeternae..salutis pro parvuris in utero clausis siÌreoaptismate _morienribus. veneriis 

-iioe. 
Ëã"rïH:,ï,::-i,t*: :]ly:i"morra sem uatismo-nô"suio *"-tu*ã,ï'rrìïul'ãSu^"janchi' a criança que

H;#*#lToio nninrro, que êsre ^;"lb ; ;;i: ããï'Ji;tH'l3"ili!ì;
(21) Ch.-V.Héris. Le_salut des enfanüs moÌts sans baptême, eüÌ ..LaMaison-Dieu,' t0 .94?). g6J0t. õ ;;;ïre caerano reõtrinse a teorüdo caso das crianças que morram no seio maieno, rrérri,s a esüende a todosos casos de se tomar imposslvel o j"ã"ur"ãïi".

QD Ct. ps. 18-19.

(23) De amissione gratiae 1. \It cc. 6 et 2.
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O Santo Douü9r--Jutgaya herética a opyrilg eontrária ,,De 
!ë catóticase deve crer que os peqìreninos -o"i* 

""T..r_lrir-. estáo cona-údos e ca-trf,ffi,,11üã..ffiï:" ú" .ó d"--b#_"";;rÌrança cetesúe, rnas rambém d^a

*rrrrlXnJ* ?""rilïil 
Noris chegava a precisar nos seguintes rêrmos os so_..Múto suave e^bran-da será a pena; .orig_inar-se_á.do fogo que aque-

ffiâ ï""ï#*kïf:9"-T *iúíJ'il"* náo as -queimaráI.. ;-poi. quu
n:*fït-*,";lnïili.&#Ïì'"iïïï"':"ffi ï;:ta*i;f ',**l.xft,l}fr j

Ao-que o pe. peÌÌone observa:

fl1T:{iüi"li ffiffiHH'"'{r.i.f"e*Firi:,11 com rar precisão êsses
Migne I B?B). 

\rr.çrçuurones fneoÌogicae. parisiis fSaZ, ed.

(25) Veja_se o

*""tl*ïÏmftïïffi"'"9*"f,âft;{sfrH à vida ererna; esra não
i;:fËï"rití"ãïr#ï:tr"H?'.fitr;ïïj#::Í1u",':;:r"""r,"ï#
i: -"-._".ttálio,. ""góri;r"-""-ão por tuao ou"ol]isáo 

divina (sobrenatural);
cla bondade divinã" rúe n senfl-ãi.ilã,ï:';,,:: fïïtrlutu"uis, 

receberão
Cf. De malo q. 5, a. B. - z '  a. z ad 2.

eü Alguns teó:

ïãË'rï'düï;dïtuil"d'trf'#,",',ï13ï'.L3i",ïï3"#?"1'TJ*"ffi ;ffi
",of o liiff* "ffi€"ff$: g*?- sf "ï"ffi," ;:
l5li"u-"o,.,nà.ì,,ii5-naturais'o*;ã'"'"'ff#iof,'ïffs?.âEï"#ïÏsao corpo. cr. ó" rãiiïi3:J'ï:'rante e pe'sprcaz'ãã ìii"'iïïïf" ,,ru"

(27) os teóloeos distinguem mera nega*do 
-e .pril)a+d.o cu carência,

^ 
"#:;t :"í:Xïr" i "y19$i'-ã"'i*ï"#i.". devido_ ao indivÍduo, comoconsesuinre, morivo ol ili"*' 

a mera negação 
"ao e um-riãr'*rïã-, po*

?.á:'#ãiinilïïu:"* 
de um bem devido ao indivÍduo, como seria a

9:.1:uviíão-Ë"ãiiii;iïãlË_:!,litï!f ï,ft "!,]iH",*?iHïï?::ïïtSffie_revar o homem u o*.".T-.:o9Ë"átúáï,'tárïï,1_.u 
"o*o 

que o rérmo a quedeue c,oegar cada indivÍduo rrumrnor-'xãâ"J"i"1.", pois, na visão beatÍfica

ilff;s**-sml_4ffi H"ffi,fr ï**,*
bena; e out"a àoisí ;;:riï:;,:,i:".ïïHËHi^""3" "*1u,ì"c".ã,;; u*,ro, o que significa uma pena,,.

(29) Cf. S. Tsmris, fn ff Sent. dist. gg, q.2, a.2 ad. 2.
(3-0) São estas prem-issas que nos induzendenação aos limbos,i embora iã t*Ëu-.'iãï]rl^3^"tt"".u expressáo ..con-

;aqa em documentos antigos
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e de autoridade. o limbo náo implica oondenaçáo, mas, sim, detrimento
9g -dmot análogo ao que alguém experimenta quando, por fatores involun_
tários, the vê_escapar uma herança valiosa, úerança,-porem, à quát nao
tem nenhum direito.

31) De perfestionibus divinis L Xrr c. xxII n. 1rt4s. parisiis 1g81. 444,
(32) Nodus praedestinationis dissolutus. IÌ,omâe 16g?, 120.

_ _ Alguns teorogos ainda propuseram opiniões pessoais sôbre a felici-
dade do limbo:

O Cônego Didiot, por-exemflo, está ,,disposto a crer que sáo possÍveis,
e mesrrÌo freqüentes, rellegp entre o céu dos justos e O limbo .las crianças;que o vÍncrrto do sangue eonservará suã Ìõiçâ na eteiniaããË 

" 
qúãã ta-rúlia cristá reconstituícìa Ír,a bem-aventurançà náo será privada da aregriade encontrar de novo e, amar os seus pequeninú 

-as.socããos 
ãu"ãüi"*u,,(Morts sans bâptême. Lille 1896, 6?s).

Jarett o. P. prefere acrmitir visitas das crianças a seus pais na bem--ave*üurança oeleste, ante6 que a ida dos pais ao limbo d.os p"qü*ioÃ iriou_se of Gold 167).
- Êsses produtos da imaginaçáo comprometeriam o que há de sério ebelo na doutrina do limbo, caso se, lhes desse grande atãnção.

^ -(33). Pode-se apücar às crianças do timbo o ensinamento seguinte deS. Tomás:
"os homens bons e os maus estão todos configurados a cristo aquina. terra pela constituiçáo de-.sua natureza, sã nao úr" g"àçâ; pï"-"o*._guinte' todos Lhe serão configurados mais tãrae quantõ a',ô"ã.rrtii,riçaoda vida natual; além disto, oi homerrs nã.r. tr*ú- Lhe serão ãã.rtigu-rados pela semelha^nca d,a glória" (In ú Éent. dist. +a,q.f,- a.f,- quaest.2 ad. 3)

_-_ (34) -Cf. S. Tomás, De malo q.b, a.2; Suarez, De peccatis et vitiis disp.IX sect. \rI.

(35) "Forsitan possibile sit eos (pueros) salvari si homines iusti via-üores pro ei,s merita et pretiosuÌn sanguinem christi Deo offerunt"( t .  r I  141-4) .
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