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Newman e a Evolução do Dogma Católico.
Pelo Pe. Dr. M. T.-L. Pen ido, Professor na Universidade do Brasil,
Rio de Janeiro.

" ... O homem sob muitos aspectos o mais notável que tenha
surgido na Inglaterra neste século e talvez o mais notável que
a Igreja anglicana haja produzido em qualquer século - John
Henry Newman." 1 f:ste insuspeito juízo dum anglicano e mestre
da Universidade de Oxford, John C a m p b e 11 S h ai r p, nos
vem à mente ao rememorarmos aqui o centenário da genial teoria
elaborada por Newman entre janeiro e setembro de 1845, quando
da composição de "An essay on the development o/ christian
doctrine." 2 Nem caberá a estas páginas mero interêsse retrospectivo, bem ao contrário. Diante da irrupção protestante, cujo
ímpeto vai sem dúvida aumentar com o retôrno da paz mundial,
muitos católicos clamam por antídotos que neutralizarão o veneno, procuram elevar diques para deter a inundação. Estamos que
a doutrina ortodoxa da evolução dogmática, assim como foi decisiva na conversão de Newman - e de inúmeros outros protestantes depois dêle - poderá também facilitar aos católicos cultos
invicta resistência à propaganda protestante, cujo eterno estribilho é: "isso não está na Bíblia!" Outrossim, as tendências arcaizantes que em má hora se infiltraram entre nós, através dos livros
de D. Von i e r e de P. Pars c h, poderão encontrar um salutar
corretivo nessa doutrina newmaniana, qLJe embora encareça o amor
à antiguidade cristã, mantém todavia que o catolicismo moderno,
longe de ser descaimento, representa o f°rntificar de germes ainda
latentes no cristianismo primiti_vo.
I.
No alvorecer do século V, S. Honorato elegeu no Mediterrâneo, ao largo de Cannes, uma das ilhotas de Lerins para sede
1) 1=:sse trecho dos Studies in Poetry and Philosop/zy by Principal
S h ai r p, p. 244, está citado à página 443 do apêndice do 2.º volume
das Letters and Correspondence of John Henry Newman during his Life
in the English Cflllrch edited by A n n e Mo z I e y, London 1898.
2 ) Utilizaremos a 12.• edição, London 1903. No presente artigo,
a sigla E. designa o Essay, e o algarismo que se lhe segue, a página
citada.
16
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dum mosteiro que, em breve, se tornou intenso foco de santidade
e ciência. Além do fundador, aí floresceram: S. Euquério, mais
tarde Bispo de Lião, S. Hilário e S. Cesário, ambos Bispos de
Arles, S. Lupa, Bispo de Troyes, S. Fausto, Bispo de Riez, o
presbítero Salviano, etc. Ultrapassou a todos em celebridade, S.
V i c e n t e d e L e r i n s, graças a um opúsculo, o Commonitorium (P. L. 50, col. 637-686), por êle composto no ano de 434,
em que formulava as regras para discernir, em tempo de controvérsias dogmáticas, onde se encontra a verdade católica. Pôs-lhe
a pena nas mãos o espetáculo confrangente que apresentava a
cristandade, dilacerada pelo pulular das heresias. Existiria porventura um cânon, uma regra, que facultasse a descoberta da
doutrina ortodoxa, no pélago dos erros? Temos as Escrituras, sem
dúvida; mas, em virtude da própria transcendência, são elas suscetíveis de mui variadas interpretações; quantas cabeças, tantas
opiniões pretensamente firmadas nos santos livros. Longe de resolver as controvérsias, o recurso à Bíblia vem suscitá-las. Novaciano interpreta dum modo, Sabélio doutro; Donato propugna
uma explicação, Ario uma outra; diverso o comentário de Fotino
e o de Apolinário; diferente a glosa de Eunômio e a de Macedônio, diversa a de Prisciliano, de Joviniano, de Pelágio, de Celestino, de Nestório. Todos apelam para as Escrituras e todos
são hereges!
Em presença de tamanha variedade e tortuosidade no êrro,
torna-se indispensável que a interpretação se paute pelas regras
do senso católico; cuidemos pois em professar o que foi crido
em todos os lugares, em tôdas as épocas e por todos os fiéis:
"quod ubique, quod semper, quod ab omnibus." (P. L. 50, 639.)
Três notas discriminadoras que obtiveram entusiástica aceitação
não só entre os católicos senão entre os anglicanos da "Alta Igreja": constituíram um dos princípios básicos de Newman quando
chefiava o movimento de Oxford.
Apoiado sôbre textos de Moisés (Dt 13, 1) e de S. Paulo
(Gál 1, 8; 1 Tim 6, 20), adianta Vicente de Lerins que a heresia, mesmo propugnada por mestres como Orígenes ou Tertuliano, não nos deve proporcionar ocasião de queda mas de demonstrar a Deus nosso amor. Nunca é bastante estranhável a loucura de certos homens cujo espírito a impiedade cega, que sentem volúpia em se enganar; longe de saciar-se com a regra tradicional da fé, buscam cada dia uma novidade e estão sempre a
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acrescentar ou diminuir algo à religião, não fôra ela dogma celeste revelado uma vez por tôdas, senão terrena instituição a medir seus progressos pelo corrigir-se e até pelo recomeçar. Que é
entretanto o "depósito" cuja guarda S. Paulo preceitua a Timóteo? "E' o que te foi confiado, não o que inventaste; o que recebeste, não o que excogitaste; não coisa de inventar-se senão de
se ensinar; tradição, e não já iniciativa privada; doutrina que te
foi transmitida e não proposta por ti, da qual não és autor mas
guardião, não criador, senão sectador, não guia, senão discípulo."
(P. L. 50, 667.) Ao ler essa frase, tem-se a impressão que Vicente advoga o mais estrito imobilismo em matéria dogmática .
.Aparência enganosa no entanto; Vicente não só admite progresso
doutrinal, como afirma que é ingente, "maximum". "Todavia,
continua êle, deve ser verdadeiro desenvolver-se e não já um
transformar-se da fé. O crescimento· imanente caracteriza o progresso, enquanto a transmutação exige que uma realidade se torne outra. Cresçam pois, progridam muito, muitíssimo até, a inteligência, a ciência, a sabedoria, tanto de cada fiel, como de
tôda a Igreja através das idades e dos séculos. :Êsse progresso,
porém, se efetue dentro da própria doutrina, a saber no mesmo
dogma, no mesmo sentido, dentro da mesma maneira de ver:
in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia." (P. L. 50,
668.) Fórmula que o Concílio do Vaticano canonizou. (Denz.
1800.) Para aclarar o processo dêsse desenvolvimento homogêneo, Vicente propõe duas comparações: a da criança que cre~ce
e se torna adulta, sem todavia mudar de natureza - o ancião
está latente no recém-nascido - ; a do grão que, semeado, germina, verdeja, floresce e frutifica sem que a espécie varie - a
roseira não se transforma em card.o, nem o bálsamo ou o cinamomo em joio ou em acônito. Destarte, o que nossos pais na fé
semearam no campo da Igreja, deve frutificar pelo trabalho dos
filhos, deve florir e madurar, deve progredir e perfazer-se. Os
dogmas antigos, no decorrer do tempo, serão desbastados, limados, polidos, porém de forma alguma mudados, truncados, mutilados. Adquiram embora maior evidência, maior luminosidade,
maior exação, é indispensável que conservem a plenitude, a integridade, o sentido próprio. (P. L. 50, 668.)
Legava S. Vicente de Lerins preciosa herança,,.,aos teólogos
sucessores seus: há evolução dogmática real, sem '·todavia a fé
se transmutar; apenas amplia-se ao se desenvolver.
t6•
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Esclarecimentos de valor sumo, mas que não passavam de
indicações. Imenso caminho restava ainda a percorrer: determinar
com fxatidão os critérios que distinguem o progresso homogêneo
da transformação heterogênea; explicar mais precisamente o mecanism11 da evolução homogênea. E' de lamentar não hajam os
grandes escolásticos enfrentado o problema ex professo. Sem
dúvida, encontramos nêles - sobretudo em S. Boaventura, em
S. Tomás e em Escoto, não só alusões à questão como princípios
de solução. Sem embargo, não trataram o problema com a amplitude que merecia. Talvez o fato se explique pelo pouco desenvolvimento da mentalidade histórica naquela época; ou também
porque os principais dogmas já se achavam fixados, o firmamento da fé estava muito mais desanuviado do que no século V.
Como quer que seja, o quesito sumàriamente respondido em 434,
teve que aguardar 14 séculos - até 1845 - para ser examinado a fundo. Só J o h n H e n r y N e w m a n pode ser considerado o continuador verdadeiro de S. Vicente de Lerins.
li.
Em 1833, Newman, coadjuvado por vários amigos da Universidade de Oxford, iniciara um movimento de reforma do anglicanismo. Apegados por entranhável amor à Igreja da Inglaterra, doía-lhes sobremodo verificar o estado de torpor espiritual em que ela se consumia, sua absoluta sujeição ao poder civil de mais a mais descristianizado. Como resistir ao embate do
racionalismo que espreitava a ocasião propícia para tragar o anglicanismo? Bispos e pastôres consideravam-se por demais como
funcionários públicos; a religiosidade ardente parecia encontrarse quase exclusivamente nas seitas dissidentes. A que abismos
poderiam os anglicanos ser arrastados por um govêrno desfavorável à religião? Uma restauração tornava-se urgente, para robustecer a fé e incentivar a prática religiosa. Em julho de 1833,
John Keble pregou em Oxford retumbante sermão sôbre a "apostasia nacional"; em setembro, Newman publicou o primeiro dentre os "folhetos para o tempo presente" - tracts for lhe present
time, donde o nome de "tractarianismo" que recebeu o movimento. Colimavam essas brochuras "fazer reviver as doutrinas outrora professadas pelos grandes teólogos de nossa Igreja e ao
depois caídas em desuso. . . a sucessão apostólica, a santa Igreja
católica, constituíam verdadeiros princípios de ação para nossos
predecessores." A primeira das brochuras de Newman intitulava-
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se "Pensamentos sôbre os encargos confiados ao ministério sagrado", e visava convencer os pastôres anglicanos de que não
eram funcionários, senão sacerdotes pertencentes a uma ordem
sagrada fundada pelo mesmo Jesus, cujos chefes eram os Bispos,
transmitindo-se de geração em geração o admirável encargo.
Abriam o escrito essas bem significativas palavras: "A meus irmãos no sacerdócio sagrado, presbíteros e diáconos da Igreja
da Inglaterra, ordenados pelo Espírito Santo e a imposição das
mãos ... " Propunha em seguida a questão candente: hoje tendes, para vos sustentar, a fôrça imensa do Estado; mas se amanhã o govêrno esquecesse a Deus, sôbre que terreno vos colocaríeis para exigir de vossos rebanhos deferência e respeito? E
concluía: "Receio que tenhamos olvidado o esteio sôbre o qual
se deve firmar nossa autoridade, a saber o fato que descendemos dos Apóstolos." Newman almejava pois despertar no clero
anglicano a consciência da apostolicidade: é porque vimos dos
Apóstolos que podemos ensinar o Evangelho com autoridade; de
outra forma não nos caberia poder maior do que a qualquer
outro homem; na melhor das hipóteses seríamos funcionários
eclesiásticos, nunca porém ministros de Cristo. E êsse renascer da
tradição apostólica levaria consigo um renovar-se da teologia e
da espiritualidade; revigoraria em particular a vida sacramental.
A campanha de Newman revolveu, perturbou profundamente
o anglicanismo. Partidários e adversários concordaram que nunca
se vira, na multissecular universidade, alguém exercer tamanha
influência. Newman era vigário de St. Mary's, paróquia da universidade, ali se apinhavam professôres e estudantes para ouvirem, como outros tantos oráculos, aquêles sermões de forma literária tão burilada, de tão grande elevação de pensamento e de
tal profundidade de sentimento cristão, que até hoje nos empolgam. Não apenas em Oxford, mas ainda cm tôda a Inglaterra
dignitários eclesiásticos ou obscuros pastôres de aldeia liam e
discutiam os "tracts". Muitos se entusiasmaram, nem foi passageiro o entusiasmo: perdura e viceja até hoje a corrente "anglocatólica" ou "ritualista" que se origina diretamente do movimento de Oxford. Muito mais numerosos, porém, os que se opuseram encarniçadamente ao que consideravam infiltrações "papistas". Exorbitaríamos de nosso assunto se narrássemos as peripécias da luta. Baste dizer que, em 1841, Newman publicou o
90.º "tract" que versava os 39 artigos da fé anglicana e pretendia
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mostrar que tais artigos haviam sido redigidos de maneira bastante vaga e flexível para não excluir os católicos; se algo condenavam era mais abusos do que dogmas romanos; em suma poder-se-ia permanecer no anglicanismo, conservando embora o essencial do catolicismo.
Levantou-se tremenda borrasca. Um após outro, os Bispos
anglicanos - e a mesma Universidade de Oxford - condenaram o folheto sedicioso. A Igreja da Inglaterra rejeitava solenemente o ousado que pretendera fazê-la reviver sua apostolicidade.
Para o desventurado teólogo seguiu-se um período sobremaneira doloroso. Leal como era, não podia permanecer numa
igreja da qual duvidava; sensível como era, angustiava-se ao
pensar que deveria deixar a universidade que amava com verdadeira paixão, a paróquia pela qual tanto se desvelara, os incomparáveis amigos sobretudo - para se agregar a um grupo de
homens como eram então os católicos inglêses, incultos, obscuros,
geralmente desprezados. Foi .para êle verdadeira agonia. Se duvidava demais do anglicanismo para nêle continuar, duvidava demais do catolicismo para nêle ingressar. Achava-se espiritualmente esquartejado. Numa carta escrevia: "Nada é tão penoso
como a hora indecisa do crepúsculo"; e ainda: "Como é terrível
ver-se obrigado a tomar decisões capitais, envolto em tais trevas
- todavia, eu que tanto preguei sôbre o dever de caminhar noite adentro para onde Deus chama, sou a última pessoa a ter direito de se queixar." 3 Retirou-se para Littlemore, subúrbio campestre de Oxford, com alguns amigos, entregando-se a uma vida
de piedade ardente e estudo aturado. Que estudava? O mesmo
problema que, 14 séculos atrás, preocupava Vicente de Lerins:
a evolução dogmática. Nem é de surpreender. Definitivamente
separado do anglicanismo, Newman hesitava em aderir ao catolicismo, porquanto afugentavam-no ainda as aparentes "inovações" romanas em matéria de fé. Para que se resolvesse o conflito em repulsa definitiva ou em aceitação incondicional, impunha-se-lhe responder ao seguinte quesito: terá Roma acrescentado deveras novos dogmas à fé apostólica, ou então o que à
primeira vista lhe parecia "corrupção" romana, seria apenas o
desabrochar da crença primitiva, graças ao aprofundamento cada
vez mais intenso e vivo do depósito revelado? Encetou a compo3) W. W ar d, The life of John Henry Cardinal Newman. London
1912, vol. I, p. 82.
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sição do "Essay on the development of christian doctrine". Escrevia horas a fio, de pé; os companheiros notavam que o corpo
se lhe descarnava e os raios do sol coavam-se por aquela face
sempre mais desmaiada e quase translúcida. 4 No processo de
elaboração, desvaneceram-se as derradeiras dificuld_ades. Verificando que não mais poderia adiar a abjuração do anglicanismo,
interrompeu o livro, que veio a lume inacabado.
Newman transferiu arrojadamente para o campo da história
o problema apologético da Igreja. Em vez de argumentar, a perder
fôlego, sôbre textos da Bíblia - a letra mata - vamos interrogar a história, grande mestra de verdade. Por não ser duma
essência abstrata, subsistindo no mundo de Platão, mas uma re. ligião concreta, vivida por milhões de homens, o cristianismo estará fatalmente submetido à historicidade. Acompanherpos-lhe
pois a existência desde os primeiros albores, atentemos no seu
crescer e colhamos as lições que nos inculca êsse espetáculo. Ora,
pondera Newman, se existe verdade incontestável, é que o cristianismo tal qual no-lo apresenta a história durante 16 séculos,
nunca foi protestante. (E., p. 7.) Com ironia mordaz aponta
Newman que, se quisermos afirmar a existência do protestantismo
antes de Lutero, deveremos admitir que misterioso e devastador
dilúvio varreu-o da face da terra de maneira tão radical que nem
mesmo deixou cadáveres a testemunhar-lhe a fugaz realidade.
Tome o protestante qualquer de suas doutrinas prediletas - sua
noção de fé, de culto espiritual,· a negação da eficácia dos sacramentos ou da Igreja visível debalde há de procurá-Ias no
cristianismo primitivo, como a história no-lo mostra. (E., p. 8-9.)
Essas doutrinas são meras deduções da Escritura, feitas com 16
séculos de atraso. Se há coisa certa, historicamente falando, é que
o cristianismo antigo não se pautava pela Bíblia interpretada ao
sabor de cada um, mas pela tradição oral: a pregação dos Apóstolos e a dos Bispos sucessores dos Apóstolos. Essa pregação
revestia um caráter de testemunho objetivo - como demonstra
sobejamente o livro dos Atos - no qual não era permitido introduzir modificação alguma. Os Apóstolos eram testemunhas do
próprio Cristo, os primeiros Bispos eram testemunhas dos Apóstolos e, por êles, de Cristo. Assim, por exemplo, no século II S.
Ireneu, Bispo de Lião, afirmava que a doutrina por êle ensinada
fôra recebida de seu mestre S. Policarpo, Bispo de Esmirna, o
•) W ar d, op. cit., I, p. 87.
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qual por sua vez a recebera diretamente de S. João Evangelista,
o qual a recebera imediatamente do mesmo Cristo. Uma cadeia
de testemunhas que não admitiam interpretações privadas - logo
subjetivas e divergentes - , mas ensinayam autoritativamente e
exigiam absoluta submissão a êsse ensinamento. Quando S. Paulo, por exemplo, "percorreu a Síria e Cilícia, confirmando as
igrejas e ordenando-lhes que guardassem os preceitos dos Apóstolos e dos presbíteros" (At 15, 41), está claro que tolheu aos
fiéis todo e qualquer livre exame. Em face cio cristianismo histórico, o protestantismo ortodoxo vê-se acuado a sustentar êste paradoxo: Cristo fundou uma religião para em seguida fazê-la desaparecer sem deixar vestígios e esperar 16 séculos - qual bela
adormecida no bosque - a vinda do príncipe encantado, Lutero.
"l'::les e~tão sempre em busca duma fabulosa simplicidade primitiva, nós nos assentamos sôbre a plenitude católica. Êles procuram
o que nunca foi encontrado, nós aceitamos e praticamos o que
mesmo êles reconhecem ser algo essencial. Êles são constrangidos
a manter que a doutrina da Igreja nunca foi pura, nós dizemos
que nunca se pode deturpar. Nós acreditamos que uma promessa
divina preserva a Igreja da corrupção doutrinal; êles, ninguém
sabe que promessa os anima a demandarem aquela pureza imaginária." (E., p. 382.)
Os acontecimentos posteriores vieram demonstrar a exatidão
dos assertas de Newman. O surto gigantesco da história das origens cristãs nas Faculdades de teologia protestante corroeu o
luteranismo e o calvinismo ortodoxos, substituindo-os por um racionalismo vagamente deísta. Tanto assim que K a r I B a r t h
e outros sequazes da "teologia dialética", para restaurar uma
doutrina relativamente ortodoxa, desencadearam violenta reação
contra o historismo. Em verdade, a história é fatal à fé protestante; esta só logra medrar repudiando o cristianismo histórico
e deduzindo a religião exclusivamente da Bíblia, fora de todo e
qualquer contato com o tempo - logo com a realidade humana.
Se respeitamos um e outra, verificamos em seguida que o cristianismo evoluiu através dos séculos. Objetam entretanto os adversários que o mero constatar duma "evolução" condenaria por si
só a legitimidade do catolicismo. Se muitos aspectos de tal progredir, por secundários, não constituein dificuldade, muitos outros, ao contrário, afiguram-se-lhes quais acréscimos essenciais:
por exemplo, que diferença de desenvolvimento entre os 12 arti-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

241

gos do Símbolo dos Apóstolos e as muitas dezenas de proposições
de fé que enumeram os dogmáticos modernos! Criada pelas mãos
divinas, a religião cristã só poderia evoluir por obra do trabalho
humano; logo êsse evoluir nada é senão um deturpar-se, um corromper-se. Todo o esfôrço de Newman colima demonstrar que
os desenvolvimentos, os acréscimos, longe de condenar o catolicismo, comprovam-lhe a verdade.
De início estabelece que tôda doutrina, ao tomar posse do
intelecto e do coração, não permanece ali qual germe morto ou
inerte, torna-se um princípio ativo, sempre a exigir da mente um
renovado esfôrço de compreensão, sempre tendendo a aplicações
variadas e multiformes, a propagar-se em diversas direções. Nesse
perpétuo dinamismo consiste a vida das idéias. Ora, é de prever
que uma religião que nos revela as verdades mais ricas, nos infunde a vida mais sublime e invade tôdas as regiões de nosso ser,
constituirá um ·princípio sumamente ativo, com tendências a se
desenvolver pujante e diversamente. (E., p. 29, 36.) De fato,
Cristo não compara seu Reino a um aerólito, caído do céu e imobilizado para sempre na inércia da esterilidade, êle o compara a
princípios vivos: o fermento, que penetra e leveda a massa; o
grão de mostarda, que a pouco e pouco brota e se alteia; a semente, que, lançada à terra, germina e cresce. Essas parábolas
inculcam de modo claro que o desenvolver-se, o progredir da
religião cristã não seria algo de artificial ou extrínseco, mas algo
interno, correspondendo ao poder imanente de expansão vital e
exigido por êle. (E., p. 73.) Tão rica e profunda a mensagem da
fé que só aos poucos lograriam os homens penetrar-lhe os arcanos, pelo meditar sempre mais sagaz que considera as mesmas
verdades sob ângulos diversos para aquilatar-lhes a coerência e
medir-lhes as conseqüências. Tão fecundo o germe lançado por
Cristo, que nunca cessaria de fertilizar as inteligências através
dos séculos, quando, mudadas as condições político-sociais, surgiriam novos problemas a reclamar soluções adequadas, ou quando o fervilhar dos erros, o pulular das heresias, constrangiria a
fé cristã a se definir sempre mais claramente, admitindo verdades que, de modo explícito, não se encontram na Bíblia, e destarte novos artigos vêm acrescer o Símbolo. Ou a fé cristã é mero
psitacismo ou não basta a pura letra da Escritura. Quando lemos,
por exemplo, no princípio do Evangelho de S. João esta tremen-
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da revelação: "0 Verbo se fêz carne", surgem de súbito três perguntas: que se entende por "Verbo", por "carne", por "se fêz".
Nem se diga que são perguntas ociosas. Ou somos papagaios
ou devemos entender o que cremos. As respostas aos três quesitos
constituem outros tantos desenvolvimentos da Escritura, os quais,
por sua vez, suscitam questões exigindo outras tantas respostas
e assim ao infinito. Tão premente a necessidade, que os mesmos
protestantes, por uma flagrante contradição, vêem-se obrigados
a "acrescentar" à Bíblia. Onde se encontra na Bíblia, interroga
Newman, a supremacia do Rei em matéria religiosa? Onde a legitimidade do uso de armas, ou a obrigação do culto público,
ou a substituição do domingo ao sábado, ou o batismo dos inocentes, para nada dizer do princípio fundamental que a Bíblia e
só a Bíblia constitui a religião? (E., p. 59.) Bem mais, em que
lugar das Escrituras está resolvida a questão do Cânon dos livros
sagrados? Questão básica entretanto para quem nada admite
fora da Bíblia. Ora, aí está a história a nos informar que, além
dos nossos 4 evangelhos canônicos, havia dezenas de outros, que
existia uma série de apocalipses fora do de S. João, que circulavam Atos e epístolas de diversos apóstolos, etc. Por que considerar uns autênticos, os outros apócrifos? - Porque, respondem.
êstes são inspirados e aquêles não. - Mas como o sabeis? Apenas com a letra da Bíblia nunca resolvereis êsse problema, vital
para vós. E' imprescindível apelar para a autoridade infalível da
Igreja. (E., p. 60.) Surgem outros enigmas: será a Escritura um
documento que se interpreta a si mesmo, ou então carecerá um
intérprete, e na afirmativa onde está êsse intérprete? Ainda: além
do que recordam as Escrituras, nada mais foi revelado? - Essas e muitas questões que os livros sagrados não resolvem explicitamente, os protestantes resolvem-nos deduzindo, arquitetando
teorias, logo desenvolvendo a doutrina bíblica. São os primeiros
a violar a regra, por êles decretada, da absoluta imutabilidade
da doutrina evangélica. Mais ilógica ainda a posição dos anglicanos que admitem explicitamente a evolução - pois aceitam
os primeiros concílios ecumênicos - mas, ao depois, fazem-na
arbitràriamente parar, e cristalizam o cristianismo no mais rígido
imobilismo. Chegamos pois a um dilema: ou a religião é algo
irreal e inassimilável - nesse caso poderá ser estática - ou é
destinada a ser vivida por homens entrosados no curso da história~ - e deverá desenvolver-se, progredir, evoluir. A alternativa

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

243

entretanto requer um complemento, porquanto se viver é mudar e
ser perfeito é ter mudado freqüentemente (E., p. 40), todavia
a doença e a morte são igualmente mudanças, evoluções. Por outras palavras, há uma evolução que é progresso, desenvolver-se
harmonioso; há outra evolução que é descaimento, corrupção.
Não basta pois mostrar que o catolicismo do século presente é o
cristianismo antigo mais evoluído, cumpre ainda tornar patente
que o catolicismo atual representa uma evolução homogênea:
mudou, porém conservando-se o mesmo; é sempre novo e sempre antigo. De fato, o que os anglicanos exprobram a Roma não
é precisamente ter feito adições à Escritura ( o que êles mesmos
fazem); exprobram-lhe o ter corrompido a palavra divina. Qual
pois será o critério que nos permitirá discernir, na existência concreta, a legítima evolução e a corrupção? Newman distingue dois
casos bem diversos: o discernimento efetuado por um indivíduo
isolado que, de fora, contempla, qual espectador, a história da
Igreja já realizada; o ·discernimento social, efetuado pela própria
Igreja no decurso da evolução. O segundo, doutrina Newman,
requer uma autoridade infalível. De nada adiantaria ter-nos Deus
dado a reve_lação, não a houvesse êle protegido contra a corrupção
no seu espontâneo e inevitável desenvolver-se. Para tal, investiu
a Igreja com um poder infalível que lhe faculta discriminar, sem
êrro possível, se tal desenvolvimento particular é progresso ou
aberração. Abandonar tal função autentificadora ao senso próprio
de cada cristão é abrir a porta à mais absoluta anarquia doutrinal, o que tornaria supérflua a própria revelação. (E., p. 75.)
Não existe unidade na doutrina sem um órgão da verdade. Se o
-cristianismo é uma religião social e dogmática, destinada aos homens de tôdas as idades, êle deve ter um doutrinador infalível,
sem o qual estaríamos condenados ou ao latitudinarismo ou aos
sectarismos. A catedra infalível, preferiu o anglicanismo a uniformidade oca, e as seitas dissidentes preferiram a infinita
-fragmentação. A Alemanha e Genebra principiaram pela perseguição e desfecharam no cepticismo. A doutrina da infalibilidade
é menos intolerável do que êsse imolar da fé ou ·da caridade.
(E., p. 91.)
"A idéia mesma de revelação implica um informante, um guia
atual; bem mais, um informante e guia infalível. Não apenas mera
declaração abstrata de verdades dantes desconhecidas, ou um
documento histórico, ou o resultado de pesquisas arqueológicas
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- mas a mensagem e a lição destinada a êste e àquele homem
concreto. Tanto é verdade que desde a Reforma prevaleceu entre
nosso povo a concepção que a mesma Bíblia é tal guia; donde
o Papa e a Igreja foram rejeitados como autoridade rival, não
apenas contrária mas ainda usurpadora. Por conseguinte, na proporção em que averiguarmos que o livro sagrado não está adaptado ou destinado a êsse fim, nesta mesma medida somos compelidos a retornar àquele Guia vivo e presente que, até a época em
que nós inglêses o rejeitamos, era considerado como dispensador
das Escrituras segundo as necessidades dos tempos e das circunstâncias, o árbitro da doutrina verdadeira e das práticas santas de seus filhos. . . Dizem-nos que Deus falou. Onde? Num
livro? Sujeitamo-lo a provas e sentimos decepção. Desaponta-nos
aquêle sacratíssimo e beatíssimo dom, não por defeito seu, mas
porque o empregam para uma finalidade à qual não foi destinado. A resposta do Etíope, quando S. Filipe lhe perguntou se
entendia o que lia, é a mesma voz da natureza: Como o poderei
eu compreender, se não houver alguém que mo explique? A
Igreja desempenha êsse ofício; ela faz o que ninguém mais pode
fazer e tal é o segrêdo do seu poder." (E., p. 88.) A divina autoridade do catolicismo está inclusa na mesma divindade do cristianismo. (E., p. 169.)
Inteiramente diverso o problema do discernimento entre evolução legítima e corrupção quando o defronta um protestante
que inquire se o catolicismo é cristianismo autêntico ou cristianismo corrupto. A êsse indagador não podemos satisfazer apelando para a autoridade infalível da Igreja, que êle ainda não admite. Devemos apresentar provas e argumentos tirados da razão
e não da fé.
Newman propõe-lhe um duplo processo de investigação. Em
primeiro lugar convida-o a averiguar se de fato não é possível
constatar historicamente exemplos de progresso dogmático que
revistam a aparência da homogeneidade. Será um conhecimento
mais vivo duma verdade do patrimônio primitivo, um aprofundar
de suas conseqüências, um desabrochar de suas virtualidades conforme às necessidades religiosas da humanidade no decurso dos
séculos. De tal desenvolvimento orgânico, Newman apresenta uma
série de exemplos: o cânon do Novo Testamento, o pecado original, o batismo das crianças, a comunhão sob uma só espécie, o
homoousion, a dignidade de Maria e dos Santos, o primado do
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Papa. Insiste sôbre o fato que não se deve procurar na Igreja
primitiva a doutrina já plenamente elaborada, enriquecida de seus
desenvolvimentos ulteriores, mas tão-somente um germe, nada
mais. Germe divino que, na sua inércia aparente, permanece vivo,
prestes a se desenvolver logo que as circunstâncias o exigirem
ou permitirem. (E., p. 148; 419-420.) E' claro, por exemplo, que
na era das perseguições o grande problema, para a Igreja, consistia em sobreviver - era de mártires e não de doutôres - ; portanto não se pode esperar que ela se empenhasse em grandes desenvolvimentos doutrinais; não deve pois causar estranheza a escassez de testemunhos nesse sentido; entretanto, os poucos textos que até nós vieram demonstram a presença do patrimônio da
revelação, vivo, ativo, porém oculto, prestes a desabrochar naquele
esplêndido florescer de doutrinas cristológicas e trinitárias, na paz
do século IV. (E., p. 361.) São outros tantos exemplos de
verdades inicialmente admitidas de modo implícito que, ao depois,
se afirmaram explicitamente e por fim desenvolveram-se plenamente. (E., p. 127.) Observações que muito poderiam aproveitar
a certos autores de compêndios teológicos, os quais, olvidando
que a semente não é a árvore nem o embrião o adulto - conquanto a árvore venha da semente e do embrião o adulto apresentam argumentos "ex traditione" mui pouco convincentes.
Querem a tôda fôrça descobrir na tradição primitiva a doutrina
já desenvolvida e, para tal, violentam os textos.
Ao anglicano que a contempla na perspectiva delineada por
Newman, a Igreja romana atual aparece mais do que qualquer
outra como herdeira legítima ela Igreja dos Padres. "Voltassem
sôbre a terra S. Atanásio ou S. Ambrósio, não há que duvidar
da Igreja que reconheceriam como sua. Concordariam todos que
êsses Padres, apesar de suas opiniões particulares - apesar de
seus protestos, se quiserem - encontrar-se-iam mais a gôsto junto a um S. Bernardo, a um S. Inácio de Loiola, ou com um pároco
isolado em seu presbitério, com as irmãs de caridade ou com o
povo iletrado diante do altar, do que com os sectadores de qualquer outro credo. Será mesmo lícito acrescentar que êsses dois
Santos, que ambos residiram em Tréveris - um como exilado,
o outro como embaixador - se porventura viajassem mais para
o norte e chegassem a uma outra cidade risonha 6 situada entre
bosques, prados verdejantes e ribeiros tranqüilos - os santos
6) Newman alude a Oxford.
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irmãos h~veriam de se desviar de muitas naves majestosas, de
claustros solenes e indagariam o caminho da capela onde a missa
é celebrada na ruela populosa dum subúrbio abandonado." (E.,
p. 98.) Como essas linhas deveriam escandalizar - e perturbar - aquela Oxford tão ciosa de sua religião e de sua universidade!
Persiste todavia a dúvida importuna e insistente: como discriminar pràticamente o desenvolvimento fiel da fé, dos desvios,
resvalos, falsificações? Não basta que o catolicismo atual seja historicamente o sucessor do cristianismo primitivo, é mister ainda
provar a legitimidade da sucessão. Não conhecemos, por ventura,
muitos exemplos de doutrinas e instituições que decaem? Newman
elaborou - é a parte mais original da obra - sete critérios discriminativos, cuja convergência justifica plenamente a crença que
a Igreja romana atual é herdeira legítima da Igreja primitiva. -esses
sete sinais ou testes são os seguintes: 1. conservação do mesmo
tipo; 2. 0 continuidade de princípios; 3. 0 poder assimilativo; 4. 0 dedução lógica; 5. 0 antecipação do futuro; 6. 0 conservação do passado; 7. contínuo vigor. (E., p. 171, 206.) De tôdas essas notas
que diferenciam a evolução homogênea da corrupção ou da transformação, só a primeira foi desenvolvida por Newman; as outras
estão apenas esboçadas, a última somente indicada. Sente-se que
o livro foi composto às pressas e em plena crise interior.
Vicente de Lerins já havia apontado o critério da conservação do mesmo tipo, ao aduzir a comparação tirada do corpo humano que se desenvolve sem mudar de espécie nem mesmo de
individualidade. Pequeninos os membros da criança, maiores os
do adolescente, grandes os do adulto; entretanto são os mesmos
membros. Deverá ao contrário ser considerada degenerescência
tôda evolução que acarrete qualquer mudança de tipo. Se a Igreja
lança de si a heresia é porque nela descobre um desenvolvimento
que deforma a própria essência do cristianismo. No plano intelectual, a heresia corresponde ao monstro biológico.
Tomando embora ao Lirinense o argumento, Newman sabe
desenvolvê-lo com grande originalidade. Poderia ter mostrado a
continuidade que une o catolicismo moderno ao cristianismo antigo, escolhendo como ponto de partida quer o aspecto dogmático
quer o moral, quer o ascético, quer o cultural, quer o litúrgico,
quer o social. Sem embargo deixa-os todos de lado, remetendo-os
à explicação dos seis outros critérios discriminativos. Guiado pelo
0
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seguro instinto apologético gue lhe inspirou páginas tão eficazes,
Newman escolheu o ponto de vista a um tempo mais imprevisto
e mais apto a impressionar leitores protestantes: as acusações
assacadas ao catolicismo. Mostra que bem longe de provarem
contra êle, provam a favor porque são análogas às calúnias inventadas pelos pagãos contra o cristianismo primitivo. Há continuidade nas suspeitas, nas acusações. Newman arrola as apreciações desfavorabilíssimas exaradas pelos autores pagãos: que
tremendo libelo! Depois, recorda o que, ao catolicismo hodierno,
imputam os protestantes: é a mesma voz acusadora que se faz
ouvir! Conclui com um período cuja eloqüência o leitor saboreará
melhor, se tiver em mente que Newman escrevia para um público
que qualificava a Igreja romana de "sinagoga de Satanás", de
"prostituta de Babilônia" e o Papa de "Anticristo": "Se houver
hoje em dia no mundo uma forma de cristianismo que é acoimada
de professar superstições grosseiras, de tomar aos pagãos seus
ritos e costumes, de emprestar a fórmulas e cerimônias um poder
oculto; - uma religião cujas exigências oprimem e escravizam
as inteligências, que é destinada aos espíritos fracos e aos ignorantes, que se mantém graças ao sofisma e à impostma, que contradiz a razão e exalta a fé puramente irracional; - uma religião
que deprime as pessoas cordatas graças a suas doutrinas pessimistas sôbre a gravidade e as conseqüências do pecado; que atribui às mínimas ações de cada dia um título para recompensa ou
condenação, anuviando assim as perspectivas cio futuro; - uma
religião que enaltece a renúncia à riqueza e desmancha o prazer
de quem dela quisesse gozar; - uma religião cujas doutrinas,
boas ou más, são desconhecidas pela generalidade dos homens;
que ostenta tão evidentes sinais de insensatez e de êrro, que num
relance os descobrimos, sendo absurdo examiná-la cuidadosamente; uma religião tão evidentemente abominável que pode ser
caluniada ao acaso e a bel-prazer, pois seria insensato querer
medir a relativa culpabilidade dos seus atos, ou determinar a custo
até que ponto tal ou tal anedota sôbre ela é bem verídica, ou
ainda discernir o que deve ser concedido sinceramente, o que é
impossível, o que prova em ambos os sentidos, o que não está
provado, o que padece justificação plausível; - uma religião tal,
que a conversão a ela suscita sentimentos que nenhuma outra
seita provoca, salvo o judaísmo, o socialismo, o mormonismo, a
saber sentimentos de curiosidade, suspeita, mêdo, nojo, como se
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.algo estranho houvera sucedido ao convertido, como se fôra m1ciado a qualquer mistério, se comungasse a influências temíveis,
como se fôra filiado a uma corporação que o reclama, absorve,
lhe anula a personalidade, reduzindo-o a simples órgão ou instrumento do conjunto; - uma religião que os homens odeiam
como dada ao proselitismo, anti-social, revolucionária, dividindo
as famílias, separando os melhores amigos, corrompendo as máximas de govêrno, zombando das leis, dissolvendo o império, inimiga da natureza humana e conspirando contra seus direitos e
privilégios; - uma religião que é considerada defensora e instrumento das trevas, tão poluída que atrai sôbre um país a cólera
cio céu; - uma religião que todos associam à intriga e à conspiração, da qual falam em voz baixa, que êles farejam antecipadamente em tudo que se desconcerta, e à qual atribuem tudo
quanto é inexplicável; uma religião cujo próprio nome repudiam
como mau e que, por instinto de conservação, êles perseguiriam,
coubera-lhes o ensejo; - se tal religião existe hoje, no mundo,
em verdade essa religião não é dissemelhante do cristianismo tal
qual o mesmo mundo o julgou, recém-saído das mãos do seu
Divino Autor." (E., p. 246.) - Continuidade no opróbrio!
Newman estuda em seguida os aspectos externos da Igreja
no século IV, para concluir novamente: "Se no dia de hoje existe
uma forma de cristianismo que se distingue pela organização
cuidadosa e conseqüente poderio; se ela se expande pelo mundo;
se faz-se notar pelo zêlo para a conservação da fé; se é intolerante com respeito ao que considera êrro; se peleja sem cessar
contra outros agrupamentos denominados cristãos; se ela, e ela
só, é chamada "católica" pelos mundanos - bem mais, pelas
próprias rivais - e se ela, e ela só, de seu lado, empresta a êsse
título o maior valor; se qualifica as êmulas de "hereges" e lhes
prediz males futuros, e as concita uma a uma a virem-lhe ao encontro renunciando a qualquer outro laço; se as outras, de seu
lado, alcunham-na de "sedutora, meretriz, apóstata, anticristo, demônio"; se as outras por mais que difiram entre si consideram
aquela como inimiga comum; se forcejam por unir-se contra aquela e não o conseguem; se são apenas locais, se subdividem-se
continuamente, enquanto aquela permanece una; se essas desaparecem sucessivamente e são substituídas por outras seitas, enquanto aquela continua a mesma - tal igreja dos nossos dias
não é dissemelhante do cristianismo histórico tal qual se nos an-
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toja na época nicena." (E., p. 272.) - Continuidade na expansão e na luta.
Por fim, Newman considera detidamente o cristianismo dos
séculos V e VI e remata: "Se existe hoje em dia uma forma de
cristianismo que se estende através do mundo todo, embora com
importância e prosperidade variáveis segundo os lugares; - se
está sujeita ao poder de soberanos e magistrados, alheios de diversas maneiras à sua fé; se nações florescentes e grandes impérios, professando embora ou tolerando o nome cristão, se opõem
todavia antagônicamente a ela; - se os sábios sustentam teorias
e adotam conclusões que lhe são hostis e criam um sistema de
exegese subversivo das Escrituras; - se perdeu pelo cisma Igrejas inteiras; se a ela se opõem poderosos agrupamentos outrora
partes integrantes suas; - se foi expulsa por completo ou quase
por completo de certos países; - se alhures seus doutôres são
peados, seus rebanhos oprimidos, seus templos ocupados, suas
propriedades possuídas em condomínio; - se em outras nações
seus membros são degenerados e corrompidos, se êles são sobrepujados em consciência e virtude como em dons intelectuais, pelos
próprios hereges que ela condena; - se prosperam as heresias
e certos Bispos no âmbito da Igreja são negligentes; - e se em
meio a tantas desordens e temores há apenas uma Voz por cujas
decisões os povos esperam confiantes, um Nome e uma Sé para os
quais olham com esperança, e se êste nome é Pedro e esta Sé
Roma - em verdade tal religião não é dissemelhante do cristianismo dos séculos V e VI." (E., p. 321.) - Continuidade nas contradições, nos descaimentos locais, na fidelidade a Roma.
Como acima fica dito, os outros critérios de discriminação
entre autêntico desenvolvimento e ilegítima corrupção, Newman
apenas os esboçou. Vamos resumi-los brevemente.
A segunda nota é a continuidade dos princípios. Por êsse
têrmo "princípio" Newman entende os axiomas ou máximas que
presidem ao progresso doutrinal. Por exemplo: a base e lei de
evolução de tôdas as doutrinas protestantes, por mais variadas
e contrastantes sejam elas, é o princípio do livre exame. (E., p.
181.) Entre os princípios básicos do catolicismo arrola Newman
o dogma, a supremacia da fé, a teologia, o sentido espiritual das
Escrituras, a sacramentalidade, a graça, o ascetismo, a malícia
do pecado, a possibilidade da santificação, a necessidade do progresso homogêneo. Está claro que a alteração dos princípios que
17
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regulam um processo de desenvolvimento, equivale à corrupção
do mesmo. Ora, a história nos revela não já a destruição dêsses
princípios através dos séculos, mas a continuidade de sua existência e de seu vigor; operam na Igreja hodierna como operavam
na primitiva. Portanto, a evolução a que presidem, longe de ser
corrupção, é progresso. "Ademais, se é verdade que os princípios
da Igreja moderna são os mesmos da antiga, cumpre afirmar
que qualquer que seja a diferença na crença entre os dois períodos, serão as concordâncias maiores do que as discrepâncias, pois
dos princípios dimanam as doutrinas. Logo, a quem asseverar
que o sistema romano-moderno é uma corrupção da teologia antiga, caberá o ônus de descobrir uma diversidade de princípios
entre ambas; por exemplo, provar que o livre exame vigorava
nos primórdios do cristianismo e foi perdido posteriormente, ou
ainda que a Igreja moderna é racionalista enquanto a antiga se
guiava pela fé." (E., p. 353.)
Vem em seguida a capacidade de assimilação. Todo ser vivo
cresce, absorvendo alimentos que lhe provêm de fora e que êle
transforma na própria substância. Ora, as idéias religiosas não
flutuam no vácuo; vivem e atuam num meio social dado, lutam
sem trégua contra religiões rivais, entram em contato com filosofias diversas, exercem e sofrem influências variadas. Maior a vitalidade, maior a faculdade de absorção (E., p. 186), isto é, maior
o poder de conservar intata a unidade, nutrindo-se embora das
antagonistas, como a vara de Aarão devorou as varas dos feiticeiros egípcios. ( E., p. 355.) "Assim o cristianismo cresceu e aumentou recebendo alimento de tudo quanto se lhe aproximava e,
apesar disso, logrou preservar sua essência primeva, porque havia apreendido e amado uma verdade que não era imaginação
subjetiva mas revelação definitiva." (E., p. 359.) Os ensinamentos verídicos ou as práticas e devoções louváveis, preconizadas por
tal doutor privado - e até mesmo encontradas no seio de certas
heresias - a Igreja teve bastante vitalidade para aproveitá-las e
integrá-las à própria substância, tal a continuidade e firmeza de
seus princípios. "Só ela logrou rejeitar o nocivo sem sacrificar o
bom e sintetizar elementos que alhures são sempre incompatíveis."
(E., p. 365.) Existe certa virtude ou graça no Evangelho que
transmuta a qualidade de doutrinas, opiniões, usos, atos e caracteres pessoais uma vez a êle incorporados, e os torna bons e aceitáveis, pôsto que antes estivessem inquinados ou, no máximo,
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fôssem apenas sombras da verdade. (E., p. 368.) Assim o catolicismo santificou, depurou, aproveitou. certas festas ou cerimônias
de origem pagã. Não é apenas um acréscimo extrínseco, senão
um transformar, um assimilar imanente.
O quarto sinal do autêntico desenvolvimento é o fato dêle
ser conseqüência lógica, necessária duma outra verdade já aceita
pela fé, consagrada pela Igreja, de forma que negar aquela equivale a negar esta. S. Pedro, por exemplo, justificou o batismo do
centurião Cornélio, exclamando: "Poderá alguém recusar a água
batismal a êstes que já receberam o Espírito Santo tão bem
quanto nós?" Newman expende aqui a famosa controvérsia sôbre os pecados cometidos após o batismo. Certas igrejas ocidentais sustentavam que três dentre êsses pecados (homicídio, adultério, idolatria) eram irremissíveis; outras desposavam uma doutrina mais benigna, a qual acabou por predominar: podia a Igreja
absolver essas faltas em seguida à severa penitência pública por
ela imposta; donde fluiu lógicamente a doutrina da satisfação
pelas culpas em geral e - làgicamente ainda - a doutrina da
expiação, no purgatório, das faltas não suficientemente apagadas
na presente vida; donde ainda, a doutrina do valor meritório das
boas obras, donde enfim a justificação da vida penitente dos monges. (E., p. 384.)
"Quando uma idéia vive, isto é, influi e atua, desenvolver-se-á
com certeza segundo a própria índole, mas as tendências que por
fim se atualizarem poderão - favorecendo as circunstâncias manifestar-se mais cedo, tão bem quanto mais tarde. E' possível
que determinados desenvolvimentos ocorram desde o início, ainda
que um lapso considerável de tempo seja necessário para leválos à plenitude." (E., p. 195.) A antecipação do futuro ou seja
a aparição, embora embrionária e fugitiva, duma doutrina que
só séculos adiante logrará se perfazer, é um novo sinal de que
as realizações posteriores são, na verdade, desenvolvimentos fiéis
do dado primitivo. Newman aponta como exemplo o culto das
relíquias, que dimana dêste princípio básico que a matéria é passível de influência divina, doutrina que, por sua vez, é conseqiiência direta da verdade fundamental do cristianismo: o Verbo
se fêz carne. Donde a reverência dos primeiros cristãos pelo corpo que deveria ressuscitar em virtude da ressurreição do corpo
de Cristo; reverência mais especial pelos despojos dos mártires
que haviam participado mais de perto da paixão de Cristo e no
11•
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futuro reinariam com êle. O culto dos mártires foi uma antecipação do culto das relíquias. (E., p. 401.)
O sexto sinal ou critério é inverso e complementar do quinto; em vez de procurar, no passado, presságios do que seria mais
tarde, indagamos se o passado sobrevive no presente. De fato, a
corrupção tem início no instante preciso em que um processo
evolutivo, longe de desenvolver as doutrinas primevas, inverte-lhes
a direção; ao contrário, a evolução homogênea conserva seus antecedentes; se, por definição, algo se lhes eleve ajuntar, essa adição ilustra e não obscurece, corrabora e não corrige, acresce e
não destrói. (E., p. 200.) Sirva de exemplo o culto de Nossa
Senhora que, a ouvir os protestantes, é uma corrupção do cristianismo porquanto afasta, distrai as almas da adoração de Cristo. Se assim fôra, responde o apologista, haveria que reconhecer
a procedência da acusação; acontece, porém, que a devoção à
Virgem, longe de apartar de Cristo, a Êle leva; longe de enfraquecer a fé em Cristo, a conserva e tutela. Ensina a história que
não são aquelas igrejas cristãs caracterizadas pelo culto de Maria
que cessaram de lhe adorar o divino Filho, mas precisamente
aquelas que renunciaram a todo culto mariano. "Os que eram
acoimados de adorar uma criatura em vez de Cristo, adoram-no
ainda; os acusadores que se jactavam de adorar Cristo de maneira tão pura, êsses, - tôdas as vêzes que lhes foi facultado
desenvolver livremente seus princípios - deixaram de adorá-lo de
todo." (E., p. 426.)
Enfim, Newman observa que a duração, feita de vigor contínuo, é característica do verdadeiro desenvolvimento, distinguindo-o
respectivamente da corrupção e da estagnação. A corrupção é
um processo vigoroso e breve que logo resulta na desorganização,
na morte, no apodrecimento. A estagnação, a decadência podem
perdurar; em compensação falta-lhes energia vital; reina o torpor. Ora, se considerarmos o correr dos séculos através dos quais
se manteve o sistema católico, a gravidade das provações pelas
quais passou, as súbitas e espantosas mudanças internas e externas que lhe sobrevieram, a incessante atividade mental e os dons
intelectuais de seus ásseclas, os entusiasmos que suscitou, a violência das controvérsias que dividiram seus fiéis, a impetuosidade
dos assaltos que suportou, as crescentes responsabilidades que
lhe decorreram do contínuo desenvolvimento de seus dogmas - é
impossível que não se houvesse esfacelado e perdido, fôsse êle
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uma corrupção do cristianismo. - E êle vive sempre, se é que
existe no mundo filosofia ou religião viva, vigorosa, pujante, persuasiva, progressista, vires acquirit eundo, que cresce sem se agigantar, se expande e não se debilita; germina sempre, mas sempre fiel à própria natureza. (E., p. 437.)
Eis, porém, que Newman interrompe subitamente suas considerações; renuncia a acabar o livro: soara a hora de deixar a
cidade da confusão. Abjurado o anglicanismo, tomou novamente
da pena e traçou as comovedoras linhas: "Sôbre a beatífica visão
de paz, assim meditava um homem cuja prece contínua fôra que
o Misericordiosíssimo não desprezasse a obra das suas mãos nem
o abandonasse às próprias fôrças; - tal o seu pensar quando
se lhe enevoavam os olhos, e êle podia apenas usar da razão em
matéria de fé. E agora, caro leitor, breve é o tempo, longa a eternidade. Não afasteis de vós o que aqui encontrais; não o considereis apenas qual assunto de controvérsia atual; não lhe empreendais a leitura já decidido a refutá-lo e procurando o melhor meio
de fazê-lo; não vos iludais ao imaginar que o que aqui está é
fruto da decepção, do enfado, da inquietação, de melindres, da
suscetibilidade ou de qualquer outra fraqueza. Não vos deixeis enredar pelas lembranças dos dias passados, não decidais que a
verdade é o que desejais seja verdadeiro, nem transformeis em
ídolos esperanças acariciadas. Breve o tempo, longa a eternidade. Nunc dimittis senmm tuum, Domine, secundum verbum tuum
in pace. Quia viderunt oculi mel salutare tuum." (E., p. 445.)
III.
Tal a semente que. o genial convertido lançava na seara da
teologia. Provoca espanto e melancolia verificar que durante muitas décadas lhe foi vedado germinar. Tanto a leitura da biografia
de Newman até 1845 empolga, tanto na fase posterior entristece
e desalenta. O servo evangélico, tendo recebido do seu senhor um
talento, foi escondê-lo dentro da terra - por mêdo; os católicos
inglêses, temerosos que o incomparável instrumento presenteado
pelo céu trabalhasse mal, impediram-no de trabalhar de todo.
Genial, conhecedor como raros do protestantismo inglês, sabedor
como nenhum outro dos argumentos que constrangiam a atenção
e tocavam os corações de seus conterrâneos, Newman poderia ter
infletido em sentido favorável ao catolicismo a situação religiosa
da Inglaterra. Atuando embora sob perpétua suspeita e contradição, conseguiu numerosas conversões, logrou modificar a opinião
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pública e criar um ambiente menos desfavorável aos católicos:
que não houvera realizado, tivesse sido apoiado e sustentado?
Bem mais. Com profética intuição do futuro, antevira desde 1826
a onda de cientificismo que viria mais tarde submergir a Europa,
provocando apostasias aos milhões. Ansiava por prevenir o mal,
reconciliando ciência e religião, graças à assimilação e valorização do que de verdadeiro havia nas conquistas culturais modernas,
ao mesmo tempo que procuraria emendar-lhes os erros e corrigirlhes os desvios. Que imprevisíveis resultados não teria alcançado um movimento governado por tão excepcional pilôto?
Por suma e irreparável desgraça, o desinterêsse de
W i s e m a n, os preconceitos de M a n n i n g, a incompreensão
dos demais, paralisaram a ação de Newman. Uma a uma falharam miseràvelmente suas iniciativas. Viu-se constrangido a vegetar no ostracismo, até que Leão XIII interviesse pessoalmente
para elevá-lo, quase octogenário, à púrpura romana. Morto o
grande Cardeal, novas nuvens se adensaram, por terem os modernistas pretendido se apadrinhar com o newmanismo e, notadamente, apoiar sôbre o Essay a heresia da evolução heterogênea ou transformista da fé, condenada pela Encíclica Pascendi.
(Denzinger 2079 seq.; 2094.) Roma, sempre vigilante, interveio
mais uma vez; Pio X nas Letras Apostólicas-Tuum illud opusculum, de 1O de março de 1908, vindicou a perfeita ortodoxia do
Cardeal Newman.
Essa turva atmosfera de suspeitas explica talvez por que o
Essay, embora contribuindo decisivamente para que muitos protestantes abraçassem o catolicismo, tenha entretanto encontrado
pouca repercussão no âmbito da teologia, até que meu inesquecível mestre e amigo, o Pe. Frei F r a n c i s c o M a r í n - S o I a
O. P., voltasse à questão e procurasse resolvê-la nos moldes da
escolástica. Newman escrevera sua obra ainda protestante; ademais, eruditíssimo em patrística, não era teólogo nem jamais o
foi, como êle próprio modesta e lealmente o reconhecia 6, donde
certa falta de rigor que porventura facilita a leitura aos leigos,
mas prejudica a elucidação científica. Assim é que, por vêzes,
não distingue bastante entre evolução dogmática e evolução da
disciplina ou das práticas de devoção; no entanto a primeira requer estrita homogeneidade para ser autêntica, enquanto as ou6) W. W ar d, op. cit., II, p. 281.
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tras podem apresentar verdadeiras inovações sem prejudicar a
ortodoxia. Vale apenas dessas últimas o que ensina Newman
sôbre o progresso como assimilação de elementos heterogêneos:
o dogma, pelo contrário, desenvolve-se não por acréscimos extrínsecos mas por simples explicitação do que foi revelado por
Cristo e seus Apóstolos. Enfim, Newman limitou-se a apresentar
um certo número de sinais ou testes, mercê dos quais poderemos
discernir empiricamente o progresso da corrupção; mas não tentou enuclear teologicamente como se processa a evolução dogmática. Foi a tarefa que tomou a si o Pe. Mar í n - S o 1 a na sua
alentada obra L' Evolution homo gene du dogme catholique. 7 Não
pretendemos aqui resumir sequer os dois enormes volumes do
mui douto dominicano; bosquejaremos apenas, com traços rápidos, a tese geral do livro que, se bem que provocasse a oposição
de alguns teólogos ronceiros, mereceu incondicionada aprovação
de espíritos progressistas como o saudoso Pe. O ar d e i I O. P.,
o genial Pe. de la Ta i 11 e S. J., o Cardeal Van R os s um
C. SS. R., tão afeito às pesquisas de teologia positiva, o eruditíssimo historiador Monsenhor P. Bati f f o 1.
Evoluir é o crescer de um ser vivo. Será heterogêneo quando
acarretar transformação da natureza - temos um exemplo familiar no enxêrto duma espécie vegetal numa outra; será homogêneo, ao contrário, quando a essência específica perdurar através do desenvolvimento vital; Vicente de Lerins já nos apontou
os exemplos do grão que germina em planta, da criança que
cresce e se torna adulta. Todavia, êsses dois casos de evolução
homogênea são de certo modo imperfeitos porque exigem a introdução, no seio do ser vivo, de elementos que lhe são estranhos
(ar, alimentos) e que êle deve transformar na própria natureza.
Homogêneo e perfeito é o desenvolvimento das ciências superiores
- metafísica e matemáticas - ; aqui o progresso é de todo imanente, processa-se_ sem qualquer adição extrínseca, pela única
virtude dos princípios que desdobram suas conseqüências. Da definição do triângulo ou do círculo, podemos tirar dedutivamente
todos os teoremas sôbre o triângulo ou o círculo; êles não vêm
acrescer de fora àquelas noções, mas nela estão contidos virtualmente. Do mesmo modo, admitidas as definições que E s p i n o z a
formula no início de sua Ética, abraçaremos implicitamente o
7)

Paris, Gabalda Edit., 1924, 2 vols.

256

P e n i d o, Newman e a Evolução do Dogma Católico

imenso caudal de conclusões e corolários desdobrados pelo filósofo; não são acréscimos estranhos, mas emanam dos princípios
espinozistas. E' bem de ver que ao falarmos de "virtual" ou "implícito" entendemos uma inclusão verdadeira, objetiva, das conseqüências nas premissas; presença tão real quanto a presença
explícita ou atual; a diferença entre as duas consiste em que a
primeira não se manifesta logo ao nosso espírito: forçoso é recorrermos a um raciocínio que nos desvende a inclusão. O raciocínio de tipo matemático ou metafisico não ajunta algo de objetivamente novo aos princípios, apenas descobre subjetivamente o
que em si já existia, porém não fôra ainda descortinado por nós.
Se, portanto, enunciarmos os raciocínios matemático-metafísicos
sob forma de silogismo, teremos que a proposição maior assentará o princípio e que a proposição menor, longe de acrescentar
algo à maior, explicá-la-á tão-somente, isto é, fará vir à luz um
aspecto do princípio até então encoberto a quem raciocina. Por
outras palavras, a menor não se distingue realmente da maior,
senão apenas conceitualmente: comparando as noções que em
ambas figuram, verificamos que apresentam conceitos ou aspectos
distintos .da mesma e única verdade; a distinção será obra de
nossa mente, fundamentada na riqueza da realidade ou objeto em
aprêço. Teremos pois conceitos virtual ou subjetivamente diversos, embora objetivamente idênticos. O raciocínio realizará um
progresso, pois nos ensinará algo de novo, descobrindo-nos um
aspecto diferente daqueles até então conhecidos; mas êsse progresso será homogêneo, porquanto a novidade é relativa a nós e
não já ao objeto apresentado; o desenvolvimento se processará
no âmbito da mesma e idêntica realidade, efetivando-se pela própria fecundidade dos princípios sem que nada lhe advenha de
fora. Donde o nome de "virtual-incluso" ou "virtual-idêntico" ou
"realmente implícito", dado às conclusões das quais está prenhe a
proposição maior. Êsse tipo de progresso, tal qual o observamos
nas ciências metafisicas e matemáticas, é muito mais perfeito do
que o progresso de ordem biológica (germinar da semente, crescer da criança); muito mais apto também a nos fazer entender
como se processa o desenvolvimento dogmático, que ostenta homogeneidade perfeita e se efetua na esfera espiritual.
E' doutrina de fé católica que tôdas as verdades fundamentais da religião foram explicitamente reveladas, seja por Jesus
Cristo seja por seus Apóstolos. Não podemos admitir a pretensa
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revelação amorfa dos modernistas que cresce por adições extrínsecas, adventícias. (Denzinger, 2054.) Morto o derradeiro dos
Apóstolos, encerrou-se para sempre a era da revelação. Donde
provêm então os numerosos dogmas que, no decorrer dos séculos,
foram definidos pela Igreja? Se são verdades de fé divina, devem
ter sido revelados. Quando o foram? - indagam os protestantes.
Responde o Pe. M a r í n - S o I a que cada uma dessas verdades
foi implicitamente revelada numa outra, esta expllcitamente revelada por Cristo ou pelos Apóstolos. Por outras palavras, os
dogmas aparentemente novos encontravam-se mui realmente inclusos na revelação primitiva - à maneira de que as conclusões
estão contidas nas premissas - o progresso ou evolução consistiu
em explicitar, manifestar, o que se achava latente ou virtual nas
verdades explicitamente reveladas, sem modificá-las, sem nada
lhes ajuntar objetivamente. A mudança, a novidade são tão-sõmente subjetivas: aumenta e cresce não já a verdade senão o conhecimento que dela têm os fiéis, por apreenderem aspectos novos num dogma revelado explicitamente por Cristo ou seus apóstolos. De maneira que os dogmas "posteriores" são homogêneos
aos "primitivos" donde derivam necessàriamente, como as conclusões matemáticas ou metafísicas são homogêneas ao princípio
que as gera. E' evidente a priori que às verdades reveladas caberá infinita virtualidade ou fecundidade, pelo simples fato de serem elas divinas. Deus amerceia-se de nós e nos faz vislumbrar
um resplendor daquela sua vida profunda que anjos e beatos
perscrutam e perscrutarão a inteira eternidade, sem jamais lhe
esgotarem a insond{1vel riqueza. A simplicidade de que se revestem as fórmulas reveladas não passa de aparência, ou melhor,
não devemos concebê-la à maneira da simplicidade indigente do
ponto matemático, senão à semelhança da intuição genial, cuja
simplicidade sintetiza incalculável opulência, de que fazem fé as
inúmeras aplicações, ou os volumes e mais volumes de escritos.
Com maioria de razão deveremos dizer que as verdades reveladas
encobrem sob a singeleza das palavras - Deus é nosso Pai;
Deus é amor; Cristo é Filho de Deus - soberana plenitude de
significação. Lembremos certas páginas de S. Paulo em que
surpreendemos a luta dum espírito a um tempo ergUido pela inspiração divina e acabrunahdo por dever expressar, com vocábulos
humanos, os arcanos de Deus. Os enunciados bíblicos não são
para nós - como são para os protestantes - fórmulas estagna-
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das, petrificadas, mas princípios vivos, - logo fecundos - encerrando infinitas conseqüências que devem ser consideradas também como reveladas virtual ou implicitamente, a saber nos princípios que as incubam. De outro lado, não é estranhável que os
cristãos só a pouco e pouco descortinassem as implicações da fé.
Homens que são, intelectos acanhados, como penetrariam duma
só feita o conteúdo total da revelação? Sem contar que muitas
questões só paulatinamente surgiriam ante a consciência cristã.
A várias dentre elas, aliás, as respostas não emergiam imediatamente do depósito da fé; mister foi buscá-las dentro das verdades explícitas que as encobriam.
Para tomar um exemplo concreto: ao sair das catacumbas,
defrontou-se a Igreja com gravíssima crise. Um presbítero alexandrino, Ario, valendo-se de argumentos capciosos, sustentava
que o Verbo de Deus era uma criatura. De súbito, controvérsias
acérrimas se desencadearam. Hoje, muitos incréus e protestantes
liberais afetam de considerá-las como bizantinismos sem interêssc. Para os fiéis do século IV, muito ao contrário, estava em
jôgo a própria essência do cristianismo, porquanto se o Logos
é criatura, segue-se que foi uma simples criatura e não Deus que
se encarnou; como então poderia nos redimir do pecado, com
que direito exigiria de nós o que Cristo exige? Sócrates, como
sábio, é credor de nossa admiração e digno de ser imitado, mas
Sócrates jamais pretendeu, nem podia pretender imperar tudo
em nós, mesmo os mais arcanos pensamentos e os mais recônditos desejos, reclamar até o sacrifício de nossa vida, - e isso
séculos após haver êle morrido! A nenhum homem, por mais genial ou santo seja êle, assiste direito de elevar tamanhas pretensões. S. Paulo declarava aos coríntios: "se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé"; podemos e devemos glosar: "se Cristo não
é Deus, vã é nossa fé." Eis o que estava em jôgo no século IV, e
se S. Atanásio suportou 40 anos de calamidades, não foi de certo
por amor à dialética senão por amor a Cristo cuja divindade
êle testemunhava. O mesmo testemunho deu o Concílio de Nicéia
ao definir o dogma da unidade numérica da natureza do Verbo e
do Padre. - Clamam os fanáticos do literatismo bíblico: "não
está na Escritura!" Respondemos que está em duas outras verdades clara e meridianamente reveladas pelo Novo Testamento:
t.n Jesus Cristo é verdadeiro Filho de Deus; 2.ª Deus é uno e
simples. Para ser verdadeiro Filho é necessário que possua a
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substância do Pai; ora a substância de Deus não admite divisão,
por ser una e simples; segue-se necessàriamente a unidade numérica de substância ou natureza do Padre e do Filho. Assim
raciocinaram os Santos Padres, deduzindo a consubstancialidade
do Verbo de duas verdades explicitamente reveladas. Nada acrescentaram, manifestaram apenas o conteúdo implícito da fé. Tanto
é verídica essa "presença virtual" de um dogma num outro, que
a negação de um dêles redunda em negação do outro.
Uma primeira via que segue o progresso dogmático é pois o
"raciocínio inclusivo" ou explicitação do virtual implídto. Todavia, não devemos exagerar a analogia com as deduções matemático-metafísicas. Com efeito, no raciocínio teológico não mais nos
movimentamos dentro do âmbito das evidências, senão dentro da
fé. Aqui a razão não ultrapassa o papel de simples instrumento,
ali a razão é fonte, luz, instrumento e fim. Aqui imperam não já
os princípios do intelecto humano, senão as verdades explicitamente contidas no depósito revelado. Ao lermos os Santos Padres,
impressiona-nos o perpétuo confronto entre a doutrina que ensinam e os dizeres da Escritura. Comparam entre si os textos inspirados para que jorre a luz; verificam se tal proposição, em aparência nova, concorda ou não com as verdades de fé já adquiridas. Amiúde empregam o processo negativo apontado acima:
examinar se a afirmação de tal enunciado arrasta a negação de
uma verdade de fé; ou se a negação dêle acarreta a negação da
fé. Ario, por exemplo, sustenta que o Verbo é criatura; mas então como pôde o Verbo encarnado afirmar: "meu Pai e eu somos um só"? Logo Ario se opõe ao mesmo Cristo. Inversamente,
a doutrina da consubstancialidade tutela as afirmações de Cristo;
negá-la é negar a própria fé.
Que papel desempenhará a filosofia nesse progresso por via
dedutiva? Em primeiro lugar, empresta certas fórmulas ou expressões ao dogma cristão; por exemplo: natureza, essência, pessoa, substância, matéria, forma, etc. Imita a Igreja, ao adotálas, o exemplo de S. João e de S. Paulo, que tomaram algumas
expressões ao pensamento helenístico. Em segundo lugar, a filosofia serve de instrumento para deduzir as conseqüências duma
verdade explicitamente revelada e nela desvendar aspectos até então desconhecidos pelos fiéis. E' bem de notar que ela nada ajunta, não passa de simples meio de análise. Do mesmo modo, os
múltiplos atributos de Deus que a teologia natural deduz, nada

260

P e n i d o, Newman e a Evolução do Dogma Católico

acrescentam de novo à puríssima essência divina, mas apenas
nos revelam aspectos desconhecidos por nós; cada qual será tãosomente novo para nós; crescerá nossa ciência mas não a realidade. Se contemplo a ôlho nu uma gôta d'água, pouco vejo além
da irisação da superfície; se utilizo uma lente e melhor ainda
um microscópio, descubro um pequeno oceano no qual flutuam
grãozinhos de poeira, vivem bactérias, etc. Entretanto a lente, o
microscópio, nada ajuntaram à gôta d'água, permitiram-me apenas ver o que já existia, mas que eu não conseguia enxergar. Análogo é o papel desempenhado pela filosofia na explicitação das
verdades da fé. As "menores de razão" no silogismo teológico
são apenas auxiliares que nos facultam pôr às claras o que exis..:
tia em estado latente na "maior da fé"; não lhe modificam o conteúdo objetivo, desdobram-lhe as virtualidades. A conclusão teológica não se encontra conjuntamente na maior de fé e na menor
de razão, mas exclusivamente na maior de fé; dela, e dela só,
dimana com o auxilio da menor; portanto, não constitui adição
objetiva à fé, mas simples descoberta subjetiva, isto é, relativa a
nosso intelecto.
Isto não quer dizer que, no decorrer dos tempos, as filosofias, as civilizações, as religiões contrárias, não hajam tentado
infiltrar-se no âmbito do depósito revelado, para lhe modificar a
estrutura genuína. Essas tentativas são precisamente o que se
designa pelo nome de heresias. Representam desenvolvimentos
heterogêneos ou transformistas do dogma. Ario, por exemplo,
imbuído de filosofia alexandrina, pretendia interpretar o Logos
segundo os ditames de tal doutrina e declarava: o Logos é uma
criatura. Retrucavam os doutôres católicos: ajuntastes à fé, logo
a corrompestes longe de explicitá-la. De maneira semelhante, nos
países de língua inglêsa é freqüente a publicação de Restatements
of religion in terms of modem thought, o que significa que, apenas um sistema filosófico logrou conquistar qualquer notoriedade,
surge em seguida um teólogo protestante procurando não já
utilizar - para a exploração dos tesouros da fé - o que porventura tem a nova doutrina de verdadeira, mas para modificar
os dogmas ao sabor da última moda filosófica. Submetem a Palavra de Deus à palavra do homem: evolução heterogênea ou
transformista.
Ao lado da especulação racional devemos colocar, como via
precípua da evolução dogmática, a experiência cristã. Quem pos~
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.sui, na perfeição, uma virtude moral, julga quase infallvelmente
no que a ela toca. Frente a tal ou tal problema concreto, encontrará como por instinto a solução exata. Não se dilatará em raciocínios, será quiçá incapaz de justificar racionalmente a resposta; esta será, no entanto, certa. O mesmo se verifica com a
virtude de fé; há uma espécie de instinto, o "senso da fé" ou
"senso católico", do qual brota um conhecimento não já teórico,
especulativo, senão um saber vivido, experimental, divinatório,
das coisas da fé. Enquanto o instrumento da evolução dogmática
especulativa é a razão iluminada pela fé, na evolução afetiva será
a caridade movida pelos dons do Espírito Santo. Eis por que,
em certas ocasiões, as almas santas julgam, em matéria de doutrina, com maior exação que muitos teólogos. :e.stes deixar-se-ão
enredar por sofismas sutis; elas não saberão responder aos sofismas, mas "sentirão" que essas razões capciosas deturpam a
verdade religiosa. Exemplo insigne dêsse progresso por via afetiva temos no dogma da Imaculada Conceição que o povo fiel creu
não obstante a oposição de tantos e tão grandes teólogos.
Comum a ambas as vias de evolução é a fonte objetiva a fecundidade inesgotável do dado revelado; diferencia-as o instrumento subjetivo do progresso: a razão iluminada pela fé (apreensão especulativa); a caridade movida pelo Espírito Santo (intuição afetiva).
Ocorre de pronto à mente grave objeção: êsse trabalho de
explicitação do virtual revelado é trabalho humano; temos teólogos que racionam sôbre a fé, temos almas piedosas que experimentam a fé; uns e outros dignos de acatamento sem dúvida, poderemos até acreditar, com fé humana, no que asseveram, nunca
porém tributar-lhes um assentimento de fé divina, porque êste
supõe que aceitamos a verdade por ter Deus falado e não por
ter falado um homem. Por conseguinte, tôdas essas conclusões
derivadas são humanas; descaímos do nível da verdade divina ou
dogma, para o nível da verdade humana, a teologia. Teremos
progresso teológico e não progresso dogmático.
A tal objeção ocorre o Pe. Mar í n - S o Ia, apelando para
a assistência do Espírito Santo, que confere infalibilidade à autoridade da Igreja, a qual pode definir como de fé, não só conclusões teológicas imprópriamente ditas (nas quais ambas as premissas são de fé), mas ainda as conclusões própriamente ditas
(nas quais há uma premissa de fé e uma de razão).
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Desde que a explicitação do revelado implícito é obra do raciocínio de doutôres privados, por mais geniais sejam êles, estamos em presença não mais de verdades de fé senão de meras
conclusões teológicas, como tais falíveis, pois o fruto do raciocínio é a ciência e não a fé. Ao explorar as riquezas do patrimônio da fé, o teólogo muitas vêzes ilude-se, crendo divisar tal
verdade como inclusa na revelação, quando objetivamente ali não
está. Obscura é a fé, débil a razão, pelo que amiúde o teólogo
se engana. Do mesmo modo, quando a explicitação do revelado
virtual se opera mercê da experiência religiosa dos cristãos pôsto que sejam grandes santos - teremos um dado místico e
não propriamente um dado de fé católica. Até os santos são falíveis, e mesmo se num caso particular nos comunicam a verdade,
suas palavras humanas, entretanto, nunca podem pretender ao
valor da palavra divina, garantia da fé sobrenatural.
Muda inteiramente o caso de feição quando, o que está implícito no dado revelado, é manifestado por obra da Igreja; teremos então autêntica explicação, porquanto a Igreja está infalivelmente assistida pelo Espírito Santo não só para conservar o depósito, senão também para explicá-lo. O Sumo Pontífice ou os
Padres Conciliares - por não serem órgãos da revelação como os
Apóstolos - vêem-se obrigados a raciocinar antes de definir um
dogma qualquer; sabemos que o trabalho preparatório por vêzes
dura séculos, como no caso da Imaculada Conceição; todavia êsses
raciocínios teológicos do Papa ou do Concílio não passam de
simples condição prévia da definição; esta firma-se formalmente
sôbre a assistência divina que faz o Papa ou o Concílio discernirem infalivelmente o que está ou não implícito no dado revelado.
Não por causa dos raciocínios dos Padres de Nicéia admitimos
o "homoousion", mas em virtude da autoridade do Espírito Santo
que descobriu aos Padres a inclusão real do "consubstantiale"
nos dados explícitos da revelação. E tal discernir é possível sem
nova revelação, justamente por estar o "novo" dogma real e objetivamente incluso no dado revelado. Após a definição, não haverá mais teologia senão fé, porquanto nosso assentimento à proposição não depende mais da fôrça e evidência do raciocínio, mas
da autoridade de Deus que assiste sua Igreja na explicação da
fé. Muitas vêzes cria a Igreja as fórmulas de que se revestem os
dogmas; nunca porém cria o conteúdo de tais fórmulas, porquanto
êste não passa de explicação - amparada pelo alto - do que
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se encontra real embora implicitamente encerrado no depósito da
revelação. Os dogmas sucessivamente definidos através das idades são pois a um tempo novos e antigos, ou, mais precisamente,
são aspectos novos duma antiga verdade. Há, portanto, progresso
e desenvolvimento real - já que há novidade-, porém progresso
e evolução homogênea, já que através da mudança perdura idêntica
realidade, já que o mesmo Espírito que, de início, houvera encerrado o dogma "novo" dentro da verdade outrora explicitamente revelada por Cristo e seus Apóstolos, preside agora à sua descoberta por nós na ocasião da definição infalível.
Confiamos que nossa exposição da teoria do Pe. M a r í n S o I a, embora sucinta - omitimos o detalhe da tese, a multiplicidade das provas e dos exemplos históricos - logrará todavia
persuadir o leitor que a questão do desenvolvimento dogmático
progrediu francamente, graças ao distinto dominicano espanhol.
Não olvidemos, porém, que êsse progresso jamais teria sido possível se há 100 anos, na solidão de Littlemore, não houvesse jorrado do espírito atormentado de John Henry Newman o imorredouro Essay on the development of christian doctrine.

Sacerdócio, Graça Social.
Pelo Cônego A n t ô n i o A. d e S i q u e i r a,
Seminário Central do lpiranga, São Paulo.

Na sala de visitas, veio procurar-me um pobre que fôra rico.
Agora quase decrépito, mas, antes, senhor de artes que ensinara
com eficiência. Queria auxílio, mais social que financeiro. E ante
a primeira hesitação, êle adiantou-se para mim, com rude franqueza, agarrou-me a manga da batina, repetindo com acento decisivo: Padre, isto é para nós! Isto é para nós!
Os fiéis no-lo lembram, quando nós o esquecemos: nosso
sacerdócio é graça social: ( Ecclesiae) factus sum ego minister
secundum dispensationem Dei, quae data est mihi in vos, declara
S. Paulo aos colossenses.
Da família cristã. Até sua origem, quantas vêzes, é social
também! Um quase prêmio celeste às virtudes dos antepassados,
lento lento acumuladas através das gerações, até a plenitude que
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Deus demarcou para o florescimento de .uma vocação. . . Que
bonito, dizer a nossos fiéis êsse conselho: que se esforcem por
cultivar nas famílias tôdas as virtudes, a fim de repontarem elas,
um dia, num eleito do Senhor! Vez e r e conta de um Padre que
confortava sua irmã mais velha, angustiada nas últimas lutas:
"Não se lembra, irmãzinha, do tempo de minha Primeira Comunhão? Você tinha o costume de vir cedinho a meu quarto, de volta
da missa das seis,. para me acordar. Lembra-se? Você me dizia:
Eu te trago o beijo de Jesus, que acabo de receber ... Que doçura, ser despertado não pela voz brutal de uma criada, mas pelo
ósculo de Nosso Senhor, que você me trazia como um querido
Anjo da Guarda, ainda envolvido em perfume de incenso! Data
daí a minha vocação ... "
Mas, se o sacerdócio é da família cristã, é sobretudo para
ela. E' para os outros que Nosso Senhor nos constitui Padres.
Pro hominibus constituitur. Erramos, pois, quando nos esquecemos e procuramos uma vida e uma santidade egoísta, só para
nós. Não. Não é essa a nossa vocação. Mas como a daqueles
pastôres perfeitos, Padres verdadeiros, de quem diz a Igreja cujus sollicitudo pastoralis gloriosum fecit (S. Carlos Borromeu,
S. Turíbio). Nossa glória especial será uma santidade que floresceu para os fiéis e se acrisolou no ministério cotidiano junto às
almas.
Os tempos ajudam-nos a sabê-lo bem. S pen g I e r falava
das grandes curvas e períodos da humanidade. F r o b ê n i o
descobria na história um amplo ritmo de fases emotivas e intelectuais. L o r e n z estudava até na música os sucessivos predomínios da homofonia e da polifonia. Se quiséssemos perquirir
o grande ritmo humano de nossa época, decidiríamos que o egoísmo passou e vivemos um retôrno ao imenso ideal cristão de uma
família universal, cimentada no Sangue de Jesus Cristo. E' preciso
que o tenhamos bem claro. Para que o mito da socialização, que
nossos tempos começam a adorar, não venha a transviar-se de
todo, longe da abençoada realidade do Corpo Místico do Senhor.
Nosso sacerdócio há de tomar, cada vez mais, sua feição específica, na orientação da humanidade para o amplexo social na
Igreja Católica de Deus.
Pratiquemos essas verdades que bem conhecemos. Lembremos
às famílias a responsabilidade social dos fiéis, na eclosão das
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vocações para o altar. Desde o momento em que se originam
os lares.
Será um devaneio poético? Não, mas advertência cristã: Na
ocasião em que, ao pé do altar, trocam os juramentos de fidelidade mútua, por que não pedir a Nosso Senhor que faça dos corações daqueles nubentes um ninho onde alvoreça uma vocação?
Por que não levar para a vida do lar, dentro na alma, uma fotografia mística dêsse alfar de Deus, a fim de que os filhos possam
amar o Altar? Lembremós aos nossos fiéis que para dar seus
filhos é preciso tê-los. Deus pedia os dízimos de tudo. Também
dos filhos. Continua a pedi-los. Pois sejam êles numerosos, não
venha a oferta para o altar a extinguir a família. . . No Antigo
Testamento lemos da mãe de Samuel, chorando a sua infecundidade, rogando a Deus a livrasse dêsse opróbrio, prometendo para
o Senhor o fruto de suas entranhas. Quantas mães de Samuel
haverá hoje entre o povo cristão?
Depois, o interêsse e o cultivo. A Igreja procura interessar
os fiéis na escolha dos seus eleitos. No Rito da Ordenação Sacerdotal, o Bispo como que se aflige a dizer: Irmãos, num navio,
pilôto e passageiros têm os mesmos motivos de apreensão e de
esperança. Por isso há entre todos comunidade de sentimentos,
como de interêsses. . . Sim! Quanto importa, para os fiéis, a escolha criteriosa. . . Sabem êles disso? Mais ainda: sabem cultivar
as vocações?
C I á u d i o B o u v i e r dividia as mães cristãs em quatro
classes com relação ao chamamento dos filhos para o altar:
As que não pensam nessa vocação.
- As que não a querem absolutamente.
- As que a querem, mas procedem como se a abominassem.
- Enfim, as que a querem e procedem de acôrdo.
E P i e r r e L ' E r m i t e, no Comment j' ai tué mon enfant,
conta a história das que fazem tudo para sufocar a vocação na •
alma dos filhos, para depois. . . chorar desamparadamente a desgraça dêles e delas.
Ah! Saibam os pais cristãos que o Padre deve subir para o
altar! Mas o primeiro degrau já se encontra na igreja, e não na
sarjeta das ruas!
Ensinemos solertemente as familias cristãs. Que conheçam
seus deveres para com o sacerdócio. Que as mães, o sejam deveras, quando Deus chama. E que todos podem concorrer nessa
18
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formação: Pe. Delbrel cita um casal sem filhos, que sustentava
mais de 300 seminaristas, du.rante trinta anos. . . Entre nós, há
pouco desprendeu seu vôo para o céu uma almazinha eleita, que
dedicou sua vida humilde e escondida aos pequenos ·seminaristas.
Uma centena de vocações lhe floriu nas mãos abençoadas ...
Que coroa para a eternidade!
Os nossos deveres também.
Vocação social, o sacerdócio nos coloca como o fanai do
Evangelho, no candelabro. Para queimar e alumiar. Na Escritura,
João era lucerna lucens et ardens, inflamada e ardendo. . . M a r c
C h a g a 11, ao pintar a fisionomia de seu pai, queria figurar
uma vela a crepitar e a extinguir-se, em odor de sono. . . Não!
Não é isso! Lucerna lucens et ardens, mas num perfume vivaz,
de vida que vive, que faz viver, que se expande, que se multiplica, que se eterniza na vida imensa de Deus!
A imagem do Precursor é sugestiva: Êle andou no retiro do
deserto, primeiro, in desertis usque in diem ostensionis suce. Nós
também nos preparamos num deserto feito de oásis. João Batista
foi abençoado por Nossa Senhora. L e J eu n e imagina a Virgem
tomando muitas vêzes nos braços o pequenino filho de Isabel, aconchegando-o ao seio carinhoso, beijando-o ternamente, talvez enfaixando-o e colocando-o no berço, em doce aprendizado do que faria
depois para Jesus. . . João foi o Precursor de Cristo, marcandolhe a habitação e preparando-lhe o lugar, não somente no coração dos homens, mas também nos braços e no regaço amoroso
de sua Mãe ...
Também a nós Maria santificou. Completemos no coração
a analogia entre o filho de Isabel, entregue à ternura de Maria, e
os nossos anos de levitado feliz ...
O Precursor era um pobre, um obediente humilde, um puro
que reçumava castidade, a castidade que seria seu ideal e seu
martírio. Vestia cilícios de pele rude, confessava em sua humildade que era indigno de desatar as correias do Enviado, sua pureza a todos atraía. Iam todos a êle. Que pitoresca, aquela confusão de mantos e adagas, curiosidades e anelos de penitência,
jovens,· negociantes inquietos, soldados arrogantes ao redor do
Profeta! Êle não ia ao mundo. O mundo é que ia a êle.
Nós também não havemos de ir ao mundo. O mundo é que
há de vir a nós. Mas é necessário que a nossa vida seja diferente
das mediocridades. O cirurgião M a y o afirmava, com ciência
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própria, que quando se trabalha bem, ainda que se viva na floresta, os homens saberão achar .o caminho que traz à nossa casa.
A castidade será o meio de atrair o mundo sem perigo. Se fôssemos nós ao mundo, êle nos envolveria em sua forma péssima,
toius posiius in maligno. Mas se soubermos atraí-lo a nós, o
mundo é que há de revestir aquela santa pureza que, entre tanta
sordícia, singulariza o nosso ministério. de zêlo.
Ora bem, a flama que chameja na luzerna lucens ei ordens é
a caridade. O amor de Deus. O amor do próximo por amor de
Deus. Que riqueza, o amor de Deus! Mas é preciso que êle seja
como pedia Boécio,
sicui ros qui primo insiillai, secundo
inundai, tertio inebriat! E se transforme em nós, como no coração
do santo Bispo de- Genebra: "Nosso amo, diziam os criados, só
se move por Deus. Não se incomoda com o que lhe é servido à
mesa, se os alimentos estão frios ou quentes, agradáveis ou insípidos. Mas não pode suportar a menor ofensa a Deus!" Êle dizia:
"O que não é Deus, não é nada." Monoideísmo absorvente.
Outros santos igualmente sabiam achar a Deus: A irmã cinza, a irmã água, o irmão fogo, o irmão lôbo ! Sermões aos passarinhos. Fala aos peixes ...
Admiremos S. Inácio. Não nos comove S. Agostinho mandando às flores que se calassem, que êle bem as entendia, na linguagem adorável com que ensinavam o amor de Deus? Aquela
alma delicada que tomava das florinhas e as osculava dizendo:
Beijo a beleza de Deus!
Mas sejamos sinceros. Não é amor platônico e estéril. Ouvi
Hugo Cardeal: Multi suni qui tantummodo ore Deum qucerunt,
sed corde fugiunt. Porque o amor desviado e ilícito não pode
achar Deus. Qui Deum non recte qucerunt, avisa S. Jerônimo,
invenire non posswzt. Deus se encontra sobretudo na alma dos
homens. Por isso a caridade que ama a Deus, ama também ao
próximo. Qui rzon zelai, non amai, conclui S. Agostinho.
O valor de uma alma! Mangin considerava tesouros as minúcias de suas descobertas botânicas. Fabre se extasiava ante os
élitros de um besouro. . . Mas os arroubos de um S. Cura d' Ars,
de uma S. Catarina de Sena, ante a beleza de uma alma!
De uma feita, fui visitar um cemitério. Que imensa cidade silenciosa. . . Eu, um sacerdote, entre aquêles mortos. Teriam tido
junto de si um Padre, quando vivos? Entretanto, entre mortos,
quantos vivos, nas fulgurações da Recompensa! E do outro lado
18*
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daqueles muros brancos, altos, rígidos, quantos mortos entre os
vivos! - Mortos vivos, no cemitério. - Vivos mortos, pelas
ruas ... Mas o Padre é um semeador de ressurreições!
Oh! Tenhamos horror à falta de zêlo que é falta de amor.
Não somos Padres, não somos pais? Recordemos a história de
Herodes e o assassínio dos inocentes. - Quando, com criterioso
cuidado, nós dizemos ao povo cristão que há outros Herodes, assassinos de outros inocentes nem ainda nascidos, imitadores da
miséria de nossos primeiros pais, prius peremptores quam parentes, desenha-se nas fisionomias dos ouvintes o horror dêsse
execrável infanticídio. . . Mas o Padre não é pai? E conta êle
todos os filhos no espírito, que Deus quer de seu ministério?
Não é assassino de almas? E' forte êsse pensamento.
Mas não lemos em Ezequiel que ao silêncio hipócrita ou comodista dos pastôres de Israel sôbre os pecadores que se perdem,
Deus bradará aquela palavra terrível - sanguinem ejus de manu
tua requiram? - Sim, confirma S. Gregório Magno, tot occidimus quot ad mortem ire tepidi videmus.
No Juízo Final, as almas abandonadas vão levantar-se contra o pastor que lhes não soube dar a vida. Bradar como as
vozes-remorsos de Peer Gynt: - Que fizeste por nós, ó pastor?
Quando nos transviamos, uma palavra tua, um apêlo na noite,
uma audaciosa pesquisa através dos silvedos, em que nos tínhamos emaranhado, teria sido a nossa salvação. Um dia, eu, pobre
garoto da rua, te dei uma vaia. E fizeste o gesto de ameaçar-me
com uma bofetada, mas não vieste em auxílio de minha alma, que
andava, entanto, ansiosa de uma caridade de teu zêlo ... Infeliz de
mim, que não recebi o teu amparo naquele minuto! (Pe. PI u s.)
Sejamos Padres, sejamos pais. Mais felizes do que os pais
na carne, cuja messe se corrompe, qui seminal in carne, de carne
metet corru.ptionem. Deus nos há de dar os filhos no espírito,
para nossa alviçareira colheita de incorrupções, qui seminal in
spiritu, de spiritu metei incorruptionem . ..
l:.les estão à nossa espera, êsses frutos de nossa paternidade
no Senhor. Não os reconhecemos?
F r a n t i s e k L a n g e r, dramaturgo sueco, escreveu uma
peça Os Anjos Entre Nós: Os homens, anjos descidos do céu, ignoravam sua origem celeste. Um era médico, outro sapateiro, um
motorneiro, um outro era polícia. A peça queria ser humorística,
inçada de situações cômicas. - Não. Não é uma ficção de teatro.
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Os anjos estão entre nós. Há dentro nos corações de todos os homens a divina centelha da vocação para a fé, para a salvação,
para a santidade. Sob todos os uniformes, debaixo da máscara
de tôdas as fisionomias.
Ainda qµando as faces parecem ásperas como os rochedos
duros. As igrejas monacais da Moldávia, conta B ré h i e r, no
exterior semelham fortalezas maciças. Mas no interior vos ostentam tôda a riqueza de tapeçarias orientais, em policromia bizantina. . . Ou talvez sejam nossos irmãos como as luras povoadas de morcegos, de trevas, de uivos? - Mas quando nêles se faz
a luz, quanta beleza de cristais, de gemas preciosas, de águas vivas ... Era uma alma bem nascida da caridade, a que afirmava:
São formosos todos os lugares que se alumiam com o facho do
coração.
Dediquemo-nos. O Pe. P e r J e y v e afirmava que não é
Padre aquêle que não se esgota. Os outros nos dão lições de envergonhar: Vincent d'Indy queria ser aluno do grande César
Ftanck, então no auge. Foi pedir-lhe. Tôdas as horas tomadas!
E acanhou-se. Vai o mestre: apareça aqui tôdas as têrças-feiras,
às 6 horas. - Mas como, se é a hora de seu jantar? - Não,
você não entendeu. E' às 6 horas da· manhã ...
Nosso horário terá muitas vêzes que entrar pela noite adentro,
talvez pela madrugada. Mas a dedicação de tôdas as horas nos
fará compreender a palavra dura daquele apóstolo entre os apóstolos da caridade, S. Vicente de Paulo: Não deverá morrer de
vergonha um Padre que pretende morrer no seu leito?
Sem embargo, não é essa a morte mais difícil. Sim a outra,
dentro de nós. Porque nosso amor próprio pode levar-nos a deformar o zêlo da caridade. Zelus falsus est, declara Ricardo de
São Vítor, si nostranz potius quam divinam injuriam vindicemus.
E nos parece que é o zêlo da casa de Deus que nos devora,
quando muito ao invés é a faisca incendiária do nosso amor próprio. E cuidamos que amamos a alma de nosso irmão, quando
apenas adoramos a nossa ...
Ouçamos uma lição de S. Francisco de Sales: O zêlo verdadeiro é filho da caridade, e traz, portanto, as suas características:
há de ser paciente, benigno, sereno, desinteressado, não se agita
em vão, não vindica os próprios direitos. Tudo crê, tudo espera,
tudo sofre. Não se encoleriza, alegra-se com a verdade. E' diligente, cuidadoso, laborioso, infatigável, afeiçoado em extremo.
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Mas quando entra a cólera, a desordem, o desejo de vingança, a
ambição, a tristeza amarga, a sêde da desforra, então não há
amor, então não há zêlo. O pseudo-zêlo que quer ferir e matar
não é amor. Porque o zêlo deve imitar o de Jesus que não matou, não feriu, mas, para destruir o pecado dos homens, deixou-se
ferir e matar. A imolação no Calvário, eis o supremo modêlo do
amor que deveras ama. O maior momento da vida sacerdotal de
Jesus foi o instante de sua morte. Seu zêlo consistiu em servir-se
de seu Corpo como de Vítima. Corpo, - matéria de sacrifício,
- programa verdadeiro de zêlo.
Saber sofrer faz parte do zêlo. Bem o conhecia a carmelita
de Malinas (Sor Clara de Jesus Agonizante) que entre tormentos
extremos recusou o Ienitivo de uma injeção sedativa: Não! Não
quero sofrer como um pedaço de madeira!
Fixemos nossos olhares e nossos anelos no Modêlo Perfeito,
Jesus. Seu sacerdócio, sua missão foi para a sua Igreja católica,
universal. Deu a seu zêlo qualidades que hemos de imitar.
Jesus foi enviado, comenta o Angélico, a fim de que Deus
começasse a existir no mundo de maneira nova. Também nós somos enviados para que Jesus comece a viver e reinar nos corações
ainda em trevas. Nossa missão é a de Jesus.
:Ê.le conserva sua união com o Pai, nec Patris linquens dexteram. Peçamos com fervor que em nossa missão também d:Ê.le
nunca nos apartemos, ne permittas me separari a te.
e.Je, tendo vindo, voltou sem alongar-se dos seus, non relinquam vos orphanos. Ficou nesse eco substancial, divina luz e divina sombra, de sua realidade eucarística.
Nós igualmente, depois de ir aos homens, cumprida nossa
missão social, ao voltarmos a :Ê.le, pela morte, para o céu, havemos de deixar também o rastro luminoso, o perfume celeste de
uma vida ilibada, fé inabalável, caridade sem limites.
E então, de nós também, como de cada uma das graças especiais que singularizam os eleitos de Deus, na exaltação litúrgica
da Igreja, non est inventus similis illi, - de nós também, como
do filho de Isabel que mirávamos santificado por Nossa Senhora,
- de nós também dirão os nossos filhos cheios de reconhecimento
no Senhor: Foi o Anjo que passou por nós. O maior coração. O
que amava a Deus com paixão manifesta. O que nos benqueria
numa caridade nunca desmentida. Foi nossa grande riqueza. Inda
a não tivemos maior, non surrexit major.
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Confrontos Entre o Novo Código Penal Brasileiro e o Direito Penal Eclesiástico Vigente.
Pelo Padre O e r a I d o F e r n a n d e s, C. M. F., Professor de Direito
no Colégio Claretiano de Curitiba, Paraná.

O título que encabeça nosso estudo promete mais, talvez, do
que nós pensamos dar ao benévolo leitor. Querer fazer. uma comparação entre todo o Livro V do Codex Juris Canonici que traz a
rubrica "De delictis et prenis" e o novo Código Penal Brasileiro,
seria uma emprêsa por demais difícil e tão vasta que as avolumadas páginas da "nossa" REB não poderiam conter nem a relação
das riquezas jurídicas encontradas de um e outro lado. Por isso
limitar-nos-emos a ligeiros confrontos, a rápidos exames, a críticas
despretensiosas, pensando dêste modo chamar a atenção dos estudiosos para um campo tão vasto de .investigação, indevassável
para a maior parte dos nossos juristas contemporâneos e tão bem
conhecido pelos mestres que nos precederam. Hoje como outrora
o perfeito jurista será somente o conhecedor perfeito do Utrumque Jus. 1
E venhamos ao nosso ponto de observação para dirigirmos
um rápido olhar, primeiramente ao direito penal canônico, depois
à nossa legislação penal e, finalmente, abranger ambos num mesmo relance de olhos.
1) Legislação Penal Canônica.

A Igreja, estabelecendo o seu centro hierárquico, desde os
seus primórdios, em Roma, criadora das leis mais sábias, porque
as mais conformes à lei natural, adotou desde o princípio as leis
romanas informadas pela doutrina de N. S. Jesus Cristo no
Evangelho, acomodadas à sua constituição e às suas necessidades.
E quando os povos do norte invadiram o império romano, a Igreja, não ficando alheia à nova ordem social e política, recebeu
tudo o que encontrou de mais perfeito no direito dos povos germanos. Daí que o Direito Canônico não possa ser estudado a
fundo sem um acurado estudo dessas duas fontes valiosas e básicas, o direito germânico e, muito mais ainda, o direito romano.
E' interessante notar de passagem que, para conhecer a fun1 ) Com êste titulo publicou o ilustre professor da Universidade de
Roma E v a r i s to C a r u s i nas Actre Congressus iuridici internationalis,
Roma, 1937, uma interessante monografia. Aí mostra o preclaro professor
o caminho a seguir tanto aos canonistas como aos civilistas.
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do a história do Direito Luso-Brasileiro, deveremos remontar às
mesmas fontes a que remonta o Direito Canônico, mas através do
Direito Canônico, verdadeiro direito comum local em Portugal,
adaptado à vida e ao meio, mas sempre Direito Canônico, ao contrário do que acontecia com quase todos os outros povos da Europa cristã que se regiam pelo jus commune romano. 2
Por êsse direito comum governou-se a Europa até os prhfcípios do século passado, quando com o Code Civil ou Código Napoleônico se inaugurou a era dos Códigos, sendo justamente a
Alemanha a que mais resistiu à onda codificadora entre os países
que se regiam pelo Direito Romano. 3
A Igreja no seu Direito e, em particular, em matéria penal,
objeto de nosso estudo, dentro da sua imutabilid~de dogmática,
acomodou-se aos tempos e aos lugares, lembrada sempre de que
o Direito é a ciência da vida; que deve governar a vida, mas não
encerrá-Ia em círculo de ferro. Assim, desde o princípio, ao receber o Direito Romano, recebeu-o com reservas e no tempo dos imperadores cristãos, indo além, deu outro rumo, ·nitidamente marcado, a muitos institutos jurídicos, nas depois chamadas interpollationes. A Igreja em matéria penal corrigiu em alguns pontos o
Direito Romano e mitigou os rigores semi-bárbaros do Germânico, acrescentando penas a delitos que a moral pagã tolerava, mas
que a doutrina e moral pura do cristianismo não podia tolerar. 4
O fundamento do direito de punir não é para o Direito Canônico penal a vingança pública como era para a lei penal romana
e menos ainda a vingança particular ou da tribo como era para
os germanos. 6 Para o Direito Canônico todos os delitos são públicos. A autoridade pública pune para restaurar a ordem social
perturbada e para procurar a correção do delinqüente. 6
2 ) Infelizmente o Direito comum (denominação esta dada pelo seu
criador E. C ar u si que o ensinou na Universidade Pontifícia durante
vários lustros) é quase desconhecido a não ser de uns quantos felizardos
que conseguem seguir todos os pequenos fios d'água que levam ao mar
imenso do Direito Romano. Carusi diz ainda que il diritto comune e il diritto della cristianità. La cristianità lza fatio suo questo diritto, cioe il
diritto romano come risulta dalla compilazione giustinianea debitamente
delineato, interpretato e adattato, impregnarzdolo di elementi cristiani.
3 ) Os únicos países que até agora resistiram à avalanche dos códigos
foram a Inglaterra e os Estados Unidos, mas o direito dêsses dois povos
sentiu fortemente as influências do direito romano.
•1 ) Cf. F. R o b e r ti, De Delictis et Pcenis (Apud .iEdes Faculta tis
Juridicre ad S. Apollinaris) Romre, 1937-38, págs. 1-4.
6) Cf. Robert i, op. cit., pág. 3 e sgs.
6 ) Acêrca do fim da pena eclesiástica tanto antes como depois do Có-
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A Igreja, além do elemento jurídico "lei", e do elemento objetivo "transgressão da lei", exige o elemento subjetivo, a intenção criminosa, dolosa do delinqüente. Sem confundir, como ligeiramente se tem atribuído à Igreja, a noção de delito e pecado,
exige para a punição do delinqüente que o crime tenha constituído
pecado. Não há confusão nenhuma entre pecado e delito. De
modo muito diferente julga a Igreja, de um e de outro. Todo delito para ser delito deve ser pecado, mas nem por sombra diremos que todo pecado seja delito. 7 Todo delito supõe pecado
porque supõe intenção dolosa que não pode existir sem que haja
também pecado. Isto naturalmente quando se trata das leis morais,
pois, tratando-se de leis de mera criação política, de leis meramente penais, é claro que não é necessária .culpa moral (pecado) para que haja delito, bastando então culpa jurídica. Nesse
caso, porém, repugna-nos muito falar de delito como aliás a
muitos juristas e a muitas legislações.
A Igreja, que desde o princípio puniu certos crimes, principalmente os de idolatria, os pecados carnais e o homicídio, como
nos atestam os mesmos Livros Sagrados, à medida que foi conquistando a sua liberdade foi também .estendendo o seu poder
coercitivo-penal. A autoridade civil paulatinamente foi cooperando com a Igreja na irrogação e na execução das penas, chegando
até a considerar como delitos públicos o que antes sómente o era
no fôro eclesiástico, consoante o belo texto da Constituição dos
Imperadores Arcádio e Honório: "Volumus esse publicum crimen,
quia quod irz religione divina committitur, ln omnium f ertur injuriam." 8 No tempo dos Reis Francos a Igreja aplica as penas com
o apoio completo por parte das autoridades civis, e, à medida
que se desmorona o poder temporal, a Igreja vai tutelando a ordem, estendendo o campo da sua atividade, muito além do estritamente necessário para o govêrno espiritual dos fiéis. Não se
trata de uma ingerência abusiva 9 , mas de uma solicitude materdigo Canônico de 1917 há grande divergência entre os canonistas. A
divergência nasce das mesmas palavras do Código. Vejam-se os cânones
2215 e 2241.
7) Para que haja pecado basta que exista a transgressão voluntária
da lei. Para o delito deve haver transgressão da lei penal.
S) Cf. 40, C. Th., XVI, 5.
º) Assim foram em todos os tempos consideradas pelos inimigos da
Igreja as suas grandes benemerências. Os nossos maiores historiadores
estão eivados de preconceitos e vêem por tôda parte a Igreja querendo arrebatar a soberania das consciências e dos povos. Mas a verdadeira história
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nal, quando a autoridade não mais tinha a fôrça e o prestígio suficiente para manter a ordem e a segurança dos indivíduos e dos
povos.
Essa autoridade, que pouco a pouco a Igreja conseguira graças á sua benemerência e que culminou com Inocêncio III, nos fins
do século XII, foi declinando à medida que a autoridade dos Estados foi tornando-se forte para punir os crimes de ordem pública civil, até chegarmos às diferentes formas de galicanismo e
separação entre a Igreja e o Estado, com a negação, mais ou
menos avançada, do direito da Igreja de estabelecer e aplicar
penas.
Neste ponto definimos numa palavra a posição da Igreja.
Tratando-se de dar leis penais e cuidar da sua aplicação para os
fins próprios do govêrno interno da Igreja, como são defesa da
doutrina e da moral, etc., compete à Igreja o poder penal independente de qualquer autoridade, porque à Igreja não pode faltar
nada dó que é necessário para o seu fim, a sua conservação e
desenvolvimento sôbre a terra, conforme a constituição divina.
Ora, o direito de punir, atendida a natureza do homem decaído, é
necessário por muitos conceitos. E daí deduzimos ter Nosso Senhor concedido à sua Igreja êsse poder, como aliás o provam os
textos da Sagrada Escritura que falam do poder concedido ao
Apóstolo S. Pedro.
Tratando-se, porém, da aplicação de penas para o bom govêrno da sociedade civil, a Igreja o fêz e o fará quando as circunstâncias o exigirem, sómente jure devolutivo como falam os
canonistas.
E vindo já às leis, deixando com pena para atrás a história
e as vicissitudes das fontes canônico-penais, digamos uma palavra sôbre o Codex Juris Canonici no seu livro V, De Delictis et
Pcenis.
A Igreja, como as diferentes nações, não ficou alheia aos
movimentos das codificações. Codificar, é verdade, significa mais
ou menos mumificar o direito e por isso muitos canonistas lutaram contra a codificação. Prevaleceu, porém, o critério que inspirara as compilações, principalmente as de Gregório IX, Bonifácio
VIII, Clemente V, João XXII e outros Papas, prevaleceu o critério
prático, a utilidade dos magistrados, dos mestres e dos alunos.
é a solicitude maternal da Igreja pelos povos em formação ou em períodos

turbulentos.
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E assim depois de um trabalho ímprobo de muitos anos e de
muitos e muito ilustres juristas, apareceu, promulgado por Bento
XV em 1917, o Codex Juris Canonici, que atualmente reúne tôdas
as leis eclesiásticas de caráter geral. Mesmo os canonistas contrários à codificação a estas horas poderão ver com assombro
que a ciência do direito não perdeu nada com o novo Código.
Quem imprimiu o primeiro movimento à grande máquina codificadora foi o Papa Pio X. Para conhecer o trabalho gigantesco realizado é necessário conhecer os critérios seguidos na codificação do Direito Canônico, trabalho muito mais difícil do que
qualquer uma das codificações civis modernas e que, talvez, teve
uma única semelhante na história, a Compilação ordenada por
Justiniano e com uma rapidez inexplicável, realizada por Tribuniano e os seus inúmeros colaboradores. Mas, examinando em
particular a parte do direito penal, observamos que o livro V e
último do Codex Juris Canonici resume tôda a legislação penal
da Igreja.
A Igreja até o presente não quis dividir a sua legislação em
diferentes códigos, como o fizeram ·e fazem as diferentes nações
que, pouco a pouco, vão multiplicando, não sabemos até quando
e até quanto, os seus códigos. Tem um único código, mas nêle
podemos distinguir perfeitamente, além da parte geral conforme
o critério seguido pelos alemães, mais quatro partes ou livros. O
segundo livro: De Personis e o terceiro, De Rebus, contêm o que
os Códigos civis 10 modernos costumam conter. O quarto: De
Processibus abrange tôda a matéria processual inclusive a relativa
ao processo criminal; é o Código de Processo. O quinto livro:
De Delictis et Pcenis é o Código Penal Eclesiástico, o mais parecido com os códigos penais modernos, a êles até muito semelhante, se excetuarmos a natureza tão diversa das penas canônicas.
O Código canônico não é compilação 11 , muito menos o é o
livro V: De Delictis et Pcenis. Conserva tudo o que de precioso
nos legaram os nossos maiores, recebe tudo o que significa progresso e aperfeiçoamento em matéria penal. Todos os progressos
lO) Muitos códigos, a maioria, tratam juntamente do Direito de família
e do Direito das obrigações,· outros preferem separar. O Código Canônico segue êsse critério.
11) E não é como alguns, sem conhecer, julgam uma série de estratos
jurídicos à semelhança do direito muçulmano. E' necessário examinar bem
não só à superfície, mas profundamente a legislação canônica.
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das duas grandes escolas penais. italianas, a clássica e a positiva,.
vieram enriquecer o texto legislativo canônico.
Dêsse modo nós podemos observar com prazer que o Código
Canônico introduziu algumas inovações desconhecidas a todos
os Códigos penais então vigentes, como são os remédios penais e
as penitências, verdadeiras medidas de segurança no sentido moderno da palavra. O Código Canônico define com precisão o
princípio clássico: nullum crimen sine lege; nulla pcena sine lege.
Rejeita penas obsoletas, define melhor certos crimes de natureza
juridicamente indeterminada, com a escola positiva estuda cuidadosamente o elemento subjetivo do delito. Dá aos seus juízes e
aos Superiores um poder bem definido, mas bastante amplo, de
modo a permitir-lhes suficiente liberdade de ação, dentro dos
limites da mais estrita justiça.
A divisão do livro De Delictis et Pcenis é muito clara e, talvez, mais didática do que a dos Códigos penais modernos. Divide-se em três partes. A primeira parte é De Delictis, que por sua
vez está subdividida em três títulos. No primeiro trata da natureza
e divisão do delito; no segundo, da imputabilidade do delito, das
causas que agravam ou atenuam a imputabilidade e dos efeitos
jurídicos do delito; no terceiro trata da tentativa. A segunda parte,
traz a rubrica De Pcenis, e está dividido em duas seções, tratando na primeira das penas em geral e na segunda das penas em
espécie. Na terceira parte, finalmente, trata De Pcenis in singula
delicia.
Na primeira parte examina o delito, a responsabilidade do
delinqüente, o iter criminis e, brevem_ente e em linhas gerais, os
efeitos do delito tanto civis como penais. Na segunda, depois de
estabelecer o princípio de Direito Público Eclesiástico de que a
Igreja tem direito próprio e independente de qualquer autoridade
para punir os seus súditos com penas tanto espirituais como temporais e depois de mostrar o caminho seguido pela Igreja, mesmo
quando se trata da aplicação das penas, que é o de ser sempre
Mãe, estuda detidamente a noção de pena, as espécies de pe- .
nas 12 , a interpretação e aplicação das mesmas. Determina pormenorizadamente quais os Superiores com potestade para impor
ou executar penas, quais as pessoas sujeitas às penas impostas
12 ) Não fala expressamente de medidas de segurança, mais adiante,
porém, encontraremos as penit€ncias, e os remédios penais, que são verdadeiras medidas de segurança.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

277

pelo Código. Passa depois à teoria geral acêrca das penas mais
características da Igreja que são as censuras ou penas medicinais
ordenadas primàriamente a restaurar a ordem social perturbada,
mas também à emenda do delinqüente. Cada uma das três censuras, excomunhão, suspensão e. interdito, é apresentada para a
sua aplicação até os últimos detalhes. Passa depois a definir as
penas vindicativas, e a estudar a sua aplicação tanto daquelas que
se podem aplicar a todos os fiéis em geral, como das 1que somente
aos clérigos se podem aplicar. Termina esta segunda parte com
os remédios penais e as penitências que com terminologia penal
leiga nós já chamamos de medidas de segurança. Há-as de caráter preventivo que, portanto, não revestem a gravidade nem podem ser consideradas penas, e outras aplicáveis somente depois
de cometido o crime ou durante o iler criminis. Na terceira parte,
apresentam-se os delitos com as penas correspondentes.
E antes de passarmos ao rápido exame da codificação penal
brasileira, vejamos ainda duas raridades jurídico-penais que nos
apresenta o Codex /uris Canonici.
A primeira são as penas chamadas latre sententire. A pena
[atee sententire é uma pena imposta pela mesma lei ao delinqüente
pelo mero fato de ter cometido o delito. E' o mesmo delinqüente
que se torna executor da sua pena. E' uma pena que, passando da
terminologia jurídica para a física, nós chamamos "automática".
E' uma pena bem determinada, anexa anteriormente a um delito
bem definido, perfeito sob o ponto de vista penal, que se costuma
impor a delinqüentes de crimes muito graves. E' claro que somente
uma sociedade como a Igreja pode impor penas dessa natureza,
máxime tendo em conta que as penas latce sententice são na sua
maioria espirituais. A qualquer um dos nossos penalistas poderia
aflorar logo aos lábios uma objeção contra essas penas, por lhes
faltar uma qualidade essencial a tôda lei penal, por lhes faltar a
eficácia. A experiência da Igreja durante mais de 15 séculos, é a
única resposta. A eficácia dessas penas contra os sacerdotes e os
leigos, contra os humildes plebeus e contra os reis e imperadores
é bem patente a quem conheça a história interna da Igreja. E se
pela diminuição da fé e outras mil causas, essas penas chegam a
ser, em algumas circunstâncias, até objeto de irri~ão, nessas mesmas circunstâncias quaisquer outras penas teriam idêntica sorte.
A outra particularidade digna de atenção é constituída pelas
penas indeterminadas. Essa indeterminação às vêzes é maior, ou-
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tras é menor. Casos há em que sàmente se diz que o Superior pode
punir com uma pena justa. Noutras manda punir com uma pena
justa. As vêzes diz poder o delinqüente ser punido com penas que
podem chegar até uma determinada pena. O caso mais singular,
porém, é o do cânon 2222, sôbre o qual muito já se escreveu, e
para cuja interpretação sàbiamente concorreram muitos canonistas. O cânon 2222 diz textualmente: "Ainda que a lei não tenha
anexa nenhuma sanção canônica, o Superior pode, mesmo sem
cominação prévia, punir com uma pena justa a sua transgressão,
sempre que a transgressão produza escândalo, e sempre que revista um caráter especial de gravidade ... "
As soluções apresentadas foram muitas, mas nós preferimos
afirmar e o afirmamos com plena convicção que tôdas as leis
eclesiásticas, pelo cânon 2222, são feitas condicionalmente penais,
isto é, a sua transgressão poderá ser punida com uma pena indeterminada, justa, proporcionada à gravidade da violação da lei
sempre que se der escândalo e sempre que a violação revista um
caráter de especial gravidade. Dêsse modo deixamos invulnerado
o princípio do direito penal: nullum crimen sine lege; nulla pama
sine lege.
E passemos já para outro panorama.
2) A Legislação Penal Brasileira.

Se quiséssemos seguir as vicissitudes da nossa legislação penal desde os primórdios da nossa nacionalidade, ou mais ainda,
seguir os veios jurídicos até às suas fontes, perder-nos-íamos nessa emprêsa heróica. Contentar-nos-emos, pois, com acenar para
a nossa história jurídico-penal de vários séculos e limitar-nos
sàmente a um exame do nosso Código penal vigente.
A história da nossa legislação pode dividir-se em quatro
grandes períodos, tendo em conta que, ao começarmos a existir
como colônia, recebemos o legado das leis, verdadeiro patrimônio
jurídico, dos nossos primeiros colonizadores.
O primeiro período é o de uma história pouco conhecida,
anterior às primeiras Ordenações do Reino. Período rico, pois
o que é antigo é precioso. Vale mais para o estudioso um tosco
vaso de barro de eras priscas, do que o luzente vasilhame de
prata, pouco faz saído das fábricas. Nesse período primeiro, lon. go período, sàmente poderá penetrar quem, além do preparo geral para êsses estudos, estiver suficientemente versado no Direito
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Romano, clássico, pós-clássico e justinianeu e no Direito Canônico.
A medida que se forma a nacionalidade portuguêsa, plasmase também um direito de feição própria. E' o segundo período
da história jurídica, história perturbada no seu curso pela incorporação de Portugal à Espanha com Filipe II.
E' precisamente essa legislação formada pelas Ordenações do
Reino primeiro, e depois pelas Ordenações Filipinas que rege,
fundamentalmente, o Brasil-Colônia.
No terceiro período da nossa história jurídica, no Império,
tem urh lugar destacado o Código criminal de 1830, Código naturalmente imperfeito, visto à luz dos progressos da moderna
ciência criminal, mas que revela um esfôrço cultural muito grande
naqueles anos agitados, os primeiros da nossa vida independente.
Fomos dos primeiros a chegar à codificação suspirada por todos
os povos. I; quando a ciência penal, fazendo rapidíssimos progressos, levava tôdas as nações à elaboração ou à reforma dos
seus Códigos, não tardamos a chegar à reforma do nosso, coincidindo justamente com o advento da República, e sendo promulgado a 11 de outubro de 1890. Mas, como acertadamente nota
o Ministro da Justiça Francisco de Campos, ao fazer a exposição
de motivos que precedia o projeto do atual Código Penal, com o
Código de 1890, nasceu a tendência de reformá-lo. A vida moderna agita-se em muitos outros meios e direções, e o Código
Penal, como todos os outros Códigos, deve acompanhar a vida do
homem no meio onde êle está. De 1890 até 1940 várias dezenas
de Decretos vieram enriquecer nossas leis penais. O progresso rapidíssimo feito nos últimos anos na criminologia, mais em particular na penologia, aconselhavam a reforma de 1940. Lendo ainda a exposição de motivos do Ministro Francisco Campos, encontramos que, "já em 1893, o deputado Vieira de Araújo apresentava à Câmara dos Deputados o projeto de um novo Código
Penal." Seguiram-se mais dois do mesmo autor e outro da Comissão especial da Câmara. Em 1913 apareceu o projeto de Oaldino Siqueira. Em 1927, Sá Pereira organizou um projeto que,
de princípio, ia tendo aceitação, mas que foi depois muito criticado
principalmente num parecer dos Professôres Rafael Sampaio e
Noé Azevedo, da Faculdade de Direito de S. Paulo, parecer aprovado pela Congregação da mesma Faculdade. 13
13 ) Cf. Revista da Faculdade de Direito (Universidade de S. Paulo) 33 (1937), págs. 613-630.
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"A Conferência de Criminologia, reunida no Rio de Janeiro
em 1936, dedicou os seus trabalhos ao exame e à crítica do projeto revisto, apontando nêle deficiências e lacunas." Foi então
quando, em boa hora, o eminente professor Alcântara Machado
recebeu a incumbência de elaborar novo projeto. Como nos diz
o ilustre professor da Universidade de S. Paulo, êle "a princípio
pensou que só restaria levar a têrmo a revisão." " ... Verifiquei,
porém, desde logo, serem de irrecusável procedência as críticas
que êsse trabalho vinha despertando e continua a provocar em
nosso meio jurídico, unânime em proclamar a competência inexcedível dos operários, mas acorde em reconhecer as imperfeições
da obra." 1-1 Por isso pôs mão à obra e apresentou em menos de
um ano o seu projeto. 16 Alcântara Machado, não é difícil adivinhá-lo, bebeu a sólida cultura de que dá mostras sobejas no seu
projeto, na riquíssima literatura penal italiana. Quem não o adivinhar, l'endo os artigos do projeto, poderá vê-lo passando os olhos
por sôbre as páginas em que faz a apresentação do seu trabalho
ao Ministro da Justiça.
O projeto é moderno em todos os sentidos, sendo de notar
a parte relativa às medidas de segurança e os artigos em que
trata da pena de morte. O projeto, como diz ainda o Ministro
Francisco Campos, despertou grande interêsse, mas apesar disso
não foi aprovado. Uma Comissão composta dos ilustres Magistrados Vieira Braga, Nelson Hungria, Narcélio de Queirós e Roberto Lira fizeram a revisão do projeto. Alcântara Machado remodelou-o de acôrdo com modificações sugeridas pela Comissão.
Não terminaram aqui os trabalhos. O Ministro em pessoa assumiu o ofício de Tribuniano e não abandonou o Código em formação enquanto não o entregou pronto ao Presidente da República,
que o promulgou a 7 de dezembro de 1940.
Temos, pois, um Código moderno, que aproveitou todos os
14 ) Cf. AI cântara Macha d o, Exposição de Motivos do AnteProjeto da Parte Geral do Código Criminal Brasileiro, in Revista da Faculdade de Direito (Universidade de S. Paulo), 34 (1938) pág. 201. Repare-se que êle fala de Código criminal. O projeto aprovado, seguindo a
maioria dos códigos, escreve penal. E' interessante notar o ecletismo canônico neste ponto: De Delictis (= criminal) et Pcenis (= penal).
tõ) Pode-se ver êste Ante-Projeto na Revista da Faculdade de Direito
(Universidade de S. Paulo) 34 (1938), págs. 199-494. Como diz o Autor do
Ante-Projeto, êle recebeu a incumbência de redatar o novo Código em fins
de 1937. Em agôsto de 1938 êle podia pôr o Grafias Deo no fim do seu ·
magnífico trabalho jurídico que revela o seu grande preparo anterior e a
.capacidade pasmosa de trabalho.
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adiantamentos da criminologia, adaptados às novas exigências
da vida no tempo e no espaço.
3) Confrontos.
Façamos, pqis, um rápido exame da nossa legislação penal
de 1940 em confronto com o "De Delictis et Pcenis", de 1917.
As ligeiras notas que seguem não poderão abranger todo o Direito
Penal vigente, limitar-nos-emos aos quatro primeiros títulos- da
parte geral: I) Da aplicação da lei .penal; li) Do crime; III) Da
r,esponsabilidade; IV) Da co-autoria. Paralelamente pomos os três
títulos da primeira parte do tratado De Delictis do Direito Canônico. I) De natura delicti ejusque divisione; II) De imputabilitate
delicti, de causis illam aggravantibus vel minuentibus et de juridicis delicti effectibus; III) De conatu delicti.
O Código de Direito Can_ônico quis acompanhar os progressos mais recentes em matéria penal, não quis, porém, abdicar
dos ensinamentos preciosos, que quase vinte séculos foram guardados no Corpus Juris. E' verdade que a constituição fundamental
da Igreja, a sua imutabilidade dogmática e natureza espiritual não
exigem tantas e tão freqüentes transformações jurídicas; mas, é
necessário dizê-lo, a Igreja tem mais veneração pelo patrimônio
que nos legaram os antepassados, não varia a forma fundamental de govêrno, aproveita melhor as lições da história. Tendo um
passado jurídico de vinte séculos, e tendo visto surgir, para depois
de uma duração, mais ou menos longa, desaparecerem impérios e
reinos, repúblicas e novas nações, instituições de todo gênero, a
Igreja, que tem promessa infalível de perenidade, anda cautelosa
para não tomar ligeiramente uma ou outra direção jurídica que,
talvez, haja de desaparecer muito depressa sem deixar vestígio.
Contudo, como já fizemos notar antes, em matéria penal o De
Delictis et Pcenis aproveitou o que de melhor nos vêm dando a
Escola clássica e a Escola positiva. Podemos dizer que se conserva imutável nos pontos fundamentais, nas linhas gerais que
traduzem o mais exatamente possível os princípios do direito natural e da eqüidade. Recebe, por sua vez, muito do que as correntes penais modernas apresentam com o ideal para coibir os delinqüentes e para reintegrar ao convívio social êsses pesos mortos
para a sociedade.
O nosso Código penal de 1940 teve menos consideração com
o passado jurídico. Professa independência· absoluta de tôdas as
ideologias, de tôdas as escolas penais. O Ministro da Justiça_ na
19
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exposição de motivos diz textualmente: "Coincidindo com a quase totalidade das codificações modernas, o projeto não reza por
cartilhas ortodoxas, nem assume compromissos irretratáveis ou
incondicionais com qualquer das escolas ou das correntes doutrinárias que se disputam o acêrto na solução dos problemas penais. Ao invés de adotar uma política extremada em matéria penal, inclina-se para uma política de transação ou de conciliação.
Nêle os postulados clássicos fazem causa comum com os princípios
da escola. positiva." O projeto Alcântara Machado, como já fizemos notar, revela os penalistas italianos por êle seguidos. Atualmente na Itália os positivistas do Direito já desapareceram de
quase tôdas as Universidades. F I o ri a n com a sua revista é
"rara avis", e o positivismo vai-se tornando saudosismo nas Universidades. O positivismo-jurídico e seu pontífice, Florian, gozam
de muito mais prestígio no Brasil do que na Itália. Contudo, o
positivismo que perdeu terreno nas escolas nem por isso o perdeu
nos códigos. O último código penal italiano ressente-se demais do
positivismo. Ora, o nosso Código, para cuja elaboração muito serviram o código italiano e os trabalhos dos positivistas italianos,
não podia ficar alheio a essa corrente penal.
Mas, apesar de preferências e pontos de vista pessoais, não
há dúvida que os codificadores se mantiveram nessa independência
tão desejada.
O Código Canônico nem sequer precisava mencionar a questão da liberdade. O nosso Código Penal a supõe. O Ministro Francisco Campos admite-a pelo menos como um postulado jurídico.
Prefere deixar de lado o que êle chama de "questão metafísica
interminável e insolúvel entre o determinismo e o livre arbítrio."
Mas o Ministro torna-se um verdadeiro apologista da liberdade
apresentando argumentos de ordem prática e combatendo, neste
ponto, o positivismo de F e r r i.
O Código Penal Brasileiro de 1940 não define ipsis verbis
o delito. O Código Canônico, seguindo um método mais escolástico, abre a série dos cânones penais com uma definição: Nomine
delicti, iure ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata. Os codificadores desafiaram mais de uma vez aos que
lhes queriam impedir o caminho com o provérbio jurídico: Definitio in jure periculosa est. São muitas as definições que aqui e ali
encontramos no Código de Direito Canônico.
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Para completar melhor a definição no § 2 do cân. 2196,
equipara-se o preceito penal à lei, para todos os efeitos jurídicos
do ato.
Pelo contrário, quando se trata de definir o princípio que se
tornou sagrado, principalmente depois da Revolução Francesa:
nullum crimen sine lege, nulla prena sine lege, o nosso Código é
muito mais explícito do que o Código de Direito Canônico. Isso
se explica muito fàcilmente. Êsse princípio entrou em tôdas as
legislações como uma reação violenta contra as atrocidades e
contra a arbitrariedade dos juízes de séculos anteriores. Representa uma reação. O Código Canônico, como a Igreja, desconhece
essas reações violentas. Mas nem por isso deixa de afirmar claramente o princípio de que não há crime nem pena sem que haja
anteriormente uma lei penal.
O Código Penal Brasileiro diz: Não há crime sem lei anterior
que o de/ ina. Não !zá pena sem prévia cominação legal. A doutrina canônica anterior ao Código de 1917 era divergente com
relação à necessidade do elemento jurídico, para a existência do
crime e a punição do delinqüente. O Código de 1917 estabelece
claramente a não existência do crime e, portanto, a impunibilidade, sempre que faltar o elemento jurídico. Isso encontramos
na definição mesma do delito. Há delito sàmente quando houver
transgressão imputável moralmente de uma lei penal.
Tanto o Código Canônico como o Código Penal Brasileiro
determinam a norma que se deverá observar no caso de leis penais sucessivas que possam ser mais ou menos favoráveis ao réu.
Se a lei posterior derroga a anterior deixando de considerar como
delito o que antes era, ninguém poderá ser punido em nome da lei
anterior sob cujo império se -deu o fato delituoso. Pelo contrário,
cessam, em virtude da lei posterior, a execução e os efeitos penais
da sentença condenatória. Vejam-se as palavras dos dois Códigos:
Can. 2226 § 2: Licet lex prenalis posterior abroget anteriori, si tamen
delictum, quando lex posterior lata est, jam commissum erat, applicanda
est lex reo f avorabilior.
§ 3: Quod si !ex posterior tollat legem vel prenam tantum, hrec statim
cessai, nisi agatur de censuris jam contractis.
Art. 2. 0 : Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa
de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos
penais da sentença condenatória.
Parágrafo único. - A lei posterior, que de outro modo favorece o
agente, aplica-se ao fato não definitivamente julgado e, na parte que
comina pena menos rigorosa, ainda ao fato julgado por sentença condenatória irrecorrível.
19*
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Podemos fingir o caso de até três leis sucessivas, desde que
o delinqüente comete o delito até o julgamento e condenação contra a qual não se dá mais recurso. Nos três casos deve-se aplicar
ao réu a lei mais favorável. E, como nota Robert i 16 , trata-se
de um direito do réu, não de uma mera eqüidade do legislador,
porque se a lei posterior é mais rigorosa, não pode ser aplicada
porque senão iríamos de encontro ao princípio nullum crimen,
nulla pcena sine lege, pois o excesso da pena seria uma nova pena
sem cominação anterior. Se a lei posterior é mais benigna, isto
significa que o legislador julgou suficiente para a punição do
criminoso essa pena menor, portanto não há motivo para se aplicar uma pena mais dura.
Quanto à analogia em matéria penal tanto o nosso Código
Penal de 1940 como o Código Canônico são explícitos, êste mais
do que aquêle. Tanto um como outro no primeiro artigo e no
primeiro cânon penal rejeitam a analogia quando definem os elementos do crime e exigem lei penal anterior ao fato. O Código
Canônico, porém, é mais explícito quando, na parte geral, ao falar
do modo de suprir as lacunas do direito, diz: "Si certa de re
desit expressum prrescriptum Iegis sive generalis sive particularis,
norma sumenda est, nisi agatur de pcenis -applicandis, a legibus
latis in similibus . .. " E no cânon 2219 expressamente outra vez:
"non licet prenam ele persona ad personam vel de casu ad casum
producere, quamvis par adsit ratio, immo gravior . .. "
Ideologias revolucionárias, apoiando o poder absoluto que
sómente pode manter-se tendo tôda a facilidade na aplicação de
meios coercitivos, fêz aparecer casos esporádicos de analogia
jurídica em matéria penal. Temos exemplo no art. 16 do Códjgo
Russo e na lei alemã de 1935.
Depois de falar da aplicação da lei penal no tempo, o nosso
Código Penal examina detidamente a sua aplicação no espaço.
Neste ponto não podemos estabelecer um confronto entre a lei
brasileira e a lei canônica, porque a nossa lei está limitada a um
território e a um povo, e a lei canônica estende a sua eficácia
a todos os cristãos independentemente do território. Diz o cânon
2226 no parágrafo 4: Pcena reum ubique terrarum tenet . ..
Contudo é de alguma importância ter em conta os delitos
que o Código Canônico chama de delitos mistos, pois nesses casos a Igreja pode punir apesar da competência civil.
16)

"

Cf. Robert i, op. cit., pág. 83.
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Finalmente o nosso Código no artigo 8. dâ normas acêrca
do modo de contar o tempo para a aplicação das penas. Não hâ
uniformidade entre o nosso Código e o Canônico, talvez porque
o nosso Código regula sõmente a contagem do tempo em matéria
penal e o Código Canônico, na parte geral, estabelece um sistema
igual de contar o tempo seja qual fôr a sua finalidade.
Passando depois a examinar o delinqüente e os elementos
constitutivos do delito com as suas atenuantes e agravantes, os
dois Códigos são minuciosos, mais o Canônico do que o brasileiro.
Como jâ vimos, o Código Canônico define com muita exatidão o
delito, o Código brasileiro só indiretamente. Os dois definem os
elementos necessários do crime. Não hâ crime sem dolo ou sem
culpa. A noção de dolo e culpa, porém, é diversa nas duas legislações.
O Código Canônico, cân. 2199, diz: / mputabilitas delicti
pcndet ex dolo delinquentis vel ex ejusdem culpa . .. E logo no
cân. 2200 define: Dolus heic est deliberata voluntas violandi
legem.
O Código Penal Brasileiro dá um sentido mais amplo ao
dolo. Art. 15: "Diz-se o crime: 1) doloso, quando o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo." Seguindo os Códigos Francês (art. 319) e Alemão (§ 222) o nosso Código, fora
dos casos expressos na lei, pune sõmente os crimes dolosos. Poderíamos, talvez, dizer que a -definição de dolo dada pelo nosso
Código penal abrange a definição de dolo do cân. 2200 ("deliberata voluntas violandi legem" = "quando o agente quis o resultado") e a de culpa proxima dolo do cân. 2203 ("si rem prceviderit et nihilominus cautiones ad eam evitandam omiserit, quas
diligens quivis adhibuisset" = "quando o agente assumiu o risco
de produzi-lo".)
O Código Canônico não define a culpa, mas a doutrina tem
uma boa definição: Voluntaria omissio debitce diligentice irz perpendendis effectibus proprice actionis. Os cânones 2199 e 2203, §
1 dão os elementos para a definição. A imputabilidade é menor
nos delitos culposos, mas é sempre punida no Código de Direito
Canônico. Não há no texto legislativo uma gama expressa de
culpa lata, levis, levissima, mas o juiz no julgamento do réu e na
aplicação da pena deverá ter em conta o grau de culpabilidade do
delinqüente, examinando a. maior ou menor culpa, que poderá
ser levíssima, ou tão grave que chegue aos limites do dolo e de
0
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que nos fala o cân. 2203, § 1. A falta de conhecimento pleno ou
de vontade deliberada de cometer o crime faz com que o delito
não seja doloso.
Para o nosso Código penal, o delito será "culposo, quando
o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia." E logo acrescenta em parágrafo único: "Salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como
crime, senão quando o pratica dolosamente."
Provindo a imputabilidade, ou melhor, a responsabilidade da
culpa ou do dolo, todo aquêle que fôr incapaz de dolo e culpa
é irresponsável criminalmente. O nosso Código fala em títulos
separados da responsabilidade (dos irresponsáveis criminalmente)
e das causas que aumentam ou atenuam a gravidade do delito. O
Código Canônico fala, seguidamente, das causas dirimentes de
tôda imputabilidade, das atenuantes e agravantes. O Código Canônico é minucioso: parece querer dar o trabalho feito aos Juízes
e Superiores. Vejamos essas causas.
E' irresponsável penalmente diante da nossa lei: .· .. o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acôrdo com êsse entendimento. Se o agente que sofre de doença mental tem o uso imperfeito de suas faculdades, isso não o livrará da pena, mas será uma atenuante para que a pena seja
reduzida de um a dois terços. O Código Canônico neste ponto
bem difícil, da competência da medicina legal mais do que da
penalística, resolve absolutamente, sem entrar de princípio em
questões médico-legais: Delicti sunt incapaces qui actu carent
usu rationis. Contudo, com relação aos dementes que têm intervalos de lucidez, estabelece simplesmente uma presunção de incapacidade criminal. Por fim, nesta matéria, ainda diz o cân.
2201, § 4: "Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed
110n tollit omnino."
Para o nosso Código de 1940 a embriaguez e a emoção ou
paixão não excluem a responsabilidade penal. O Código Canônico
examina muito por miúdo diversos casos de embriaguez voluntária e involuntária. A embriaguez involuntária na qual o agente
perde completamente o uso dos sentidos, torna-o completamente
irresponsável penalmente. Se sómente perturba o uso das faculdades, é uma atenuante, maior ou menor conforme o maior ou menor
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grau de perturbação. A embriaguez voluntária não -dirime a imputabilidade, é, porém, uma atenuante, a não ser que o agente propositadamente tenha se embriagado para perpetrar o crime. A embriaguez em tôdas as suas nuances vêm equiparadas tôdas as
perturbações semelhantes.
Relativamente à paixão a doutrina do Código Canônico é a
mesma. A paixão nutrida voluntàriamente constitui agravante, nos
demais casos é atenuante, podendo chegar até a dirimir tôda responsabilidade se impedir tôda deliberação impedindo ou precedendo o consentimento da vontade.
O Código penal brasileiro, apesar de declarar positivamente
no art. 24: "Não excluem a responsabilidade penal a emoção
ou paixão", deixa vasto campo ao passionalismo, infelizmente
por demais explorado em nossos tribunais.
Como se vê na terminologia do cânon 2206 17 , e pode-se ver
em muitos outros, o Código Canônico segue em matéria de responsabilidade penal um critério bio-psicológico, mais psicológico
do que biológico, contra o critério avançado da escola positiva.
O nosso Código Penal, como faz notar o Ministro Francisco de
Campos na exposição de motivos, segue também êsse critério
bio-psicológico.
A ignorância e o êrro têm um papel importante no Direito
Canônico. A Igreja não quer punir a quem não é moralmente responsável pelos atos. E' impossível haver dolo, e muitas vêzes não
haverá nem culpa moral, quando houver ignorância da lei. Ora,
faltando o elemento subjetivo não há delito; não havendo delito
não pode haver pena. A culpa jurídica não é considerada pelo
Direito Eclesiástico. Uma única exceção estabelece o cân. 16 acêrca das leis irritantes e inabilitantes, declarando nulos e sem nenhum
efeito os atos que não tenham sido postos de acôrdo com o mandado nessas leis.
Em matéria penal estabelece os seguintes princípios: "Não
há responsabilidade quando se viola uma lei que se ignora inculpàvelmente; sendo a ignorância culpável, será o agente responsável conforme a sua maior ou menor culpabilidade em ignorar a
lei. A ignorância da pena não dirime a imputabilidade, mas a atenua. O que se diz da ignorância, deve-se aplicar também à inad17) Passio, si fuerit voluntarie et deliberate excitata vel nutrita, imputabilitatem potius auget; secus eam minuit plus minusve pro divervo
passionis restu; et omnino tollit, si omnem mentis deliberotionem et voluntatis consensum prcecedat et impediat. Can. 2206.
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vertência e ao êrro." Os efeitos do êrro e da inadvertência produzem resultados idênticos na consciência do agente, ainda que a
sua natureza seja diversa. Por isso a lei canônica equipara essas
três causas que influem na imputabilidade.
Ao contrário, as leis civis, quer em matéria penal quer em
matéria civil, não consideram para nada a ignorância. O nosso
Código Civil, como aliás quase todos os códigos, declarava no
art. 5 da Introdução: Ninguém se escusa, alegando ignorar a lei.
E a lei de Introdução ao Código Civil, de 4 de setembro de 1942,
repete o mesmo no art. 3: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que ncío a conhece. Em matéria penal segue-se o mesmo
critério rígido: A ignorância ou a errada compreensão da lei não
eximem da pena. E não há exceções claras quanto ao êrro de direito. Quanto ao êrro de fato estabelece a sua irrelevância quando
o êrro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O
êrro quanto à pessoa não isenta de pena, porém, nesse caso, devem-se considerar não as qualidades da vítima, mas as da pessoa
contra quem o agente queria praticar o crime. O art. 17 ainda
isenta de pena aquêle que comete o crime por êrro quanto ao
fato que o constitui, ou supõe situação de fato, que, se existisse,
tornaria a ação legítima, com tal que o êrro seja plenamente
justificado pelas circunstâncias.
Tanto para o Código Canônico como para o Código Penal
Brasileiro não é responsável "quem pratica o crime sob coação
irresistível.". São essas últimas palavras do nosso Código Penal.
O Código Canônico diz: "Vis physica quce omnem adimit agendi
facultatem, delictum prorsus excludit." Mas o Código Eclesiástico
não somente tem em conta a coação física, mas também o mêdo
que é uma espécie de coação moral. O mêdo grave ( e também
a necessidade e até o incômodo grave) dirimem a imputabilidade
quando se trata de leis meramente eclesiásticas. Se, porém, o ato
fôr intrinsecamente mau ou se fôr em desprêzo da fé ou da autoridade eclesiástica ou de ruína para as almas, o agente será responsável, mas a culpabilidade ficará atenuada.
O nosso Código Penal equipara à coação irresistível a obediência à ordem, não manifestamente ilegal, do Superior hierárquico. O Código Canônico não considera expressamente essa
dirimente, mas não há dúvida que, provado êsse fato de ordem
superior, o juiz eclesiástico à norma do cân. 2218 deveria isentar
da pena o agente. Além disso, no caso, quase certamente haverá
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êrro de fato e então dever-se-á aplicar a doutrina relativa ao êrro
ou à ignorância.
A lei penal de 1940 diz ainda: Art. 19: Não há crime quando
o agente pratica o fato: I) em estado de necessidade; II) em
legitima defesa; III) em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular do direito.
Como o conceito de necessidade poderia receber uma interpretação muito diversa, o art. 20 define-a, mas nem por isso será
fácil ao juiz definir se há ou não caso de necessidade por ser o
nosso Código muito amplo quanto ao conceito de necessidade. O
Código Canônico, já o vimos, considera a necessidade como dirimente quando se trata de leis meramente eclesiásticas, sendo, nos
outros casos, atenuante. Fundamentalmente coincide com o nosso Código, pois êste no § 1 do art. 20, diz: "Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo." E' justamente o que por outras palavras diz o Código ao
exigir o sacrifício quando do contrário se seguiria a violação da
lei divina, o desprêzo da fé ou da autoridade eclesiástica ou a
ruína das almas, casos êsses em que a mesma lei divina, à qual
está sujeita a lei eclesiástica, obriga a todo sacrifício. Mesmo
nesses casos, porém, a necessidade constitui atenuante para as
duas legislações.
Quanto à agressão injusta o direito canô~ico, seguindo a
doutrina teológico-moral, exige, para legítima defesa, que essa se
faça no ato da agressão injusta "cum moderamine inculpatre tutelre". A defesa é legítima quando se defende a própria vida, a
integridade corporal ou a pureza.
O nosso Código define a legítima defesa de um modo um
tanto diverso: Art. 21 : "Entende-se em legítima defesa, quem
usando moderadamente dos meios necessários, repele,· injusta
agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem." Como
se vê, o delito é excluído em muito mais casos do que pelo Direito Canônico. E' mais indefinida a imputabilidade criminal, autoriza-se a defesa contra a agressão iminente, de direito próprio
ou de outrem. Não se define quais sejam os direitos que possam
ser defendidos, como, aliás, não os define também o Código Canônico. O Código Canônico, porém, supõe a doutrina canônicomoral que é segura, tal não acontecendo com nossa doutrina nem
sempre fiel às prescrições da lei natural.
O excesso na defesa constitui para a nossa legislação um
1
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crime culposo. Para o Código Canônico nesse caso o delinqüente
responde pelo delito, sendo a agressão uma atenuante. Há divergência mais teórica que prática entre as duas legislações.
O Código Canônico não considera "o cumprimento do dever
legal ou o exercício regular de direito" de que nos fala o art. 19
do nosso Código Penal.
A reincidência é considerada no Código Canônico na parte
geral dos delitos. Vejam-se lado a lado os dois Códigos.
Código Penal Brasileiro: ( circunstância agravante da pena,
quando não constitui ou qualifica o crime art. 44):
Art. 46: "Verifica-se a reincidênCan. 2208. - § 1.º Recidivus senda quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou
no estrangeiro, o tenha condenado
por crime anterior.
§ 1.º Diz reincidência
I) genérica, quando os crimes são
de natureza diversa.
II) específica, quando os crimes são da mesma natureza.
§ 2.° Consideram-se crimes da
mesma natureza os previstos no
mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em
dispositivos diversos, apresentam
pelos fatos que os constituem ou
por seus motivos determinantes,
caracteres fundamentais comuns."

su iuris est qui post condemnationem rursus committit delictum
eius.dem generis et in talibus rerum
ac pr{J!sertim temporis adjunctis ut
eiusdem pertinacia ili mala voluntate prudente, conjici possit.

§ 2.º Qui pluries deliquerit etiam
diverso in genere, suam auget culpabilitatem.

A nossa legislação penal de 1890 conhece a reincidência,
mas a doutrina e a jurisprudência consideraram quase exclusivamente a reincidência específica. O novo Código, porém, como se
vê na simples leitura dos artigos há pouco citados, estabelece
uma doutrina clara e bem definida.
A legislação canônica anterior ao Código de 1917, ainda
que considerando a reincidência, não havia estabelecido teoria
geral sôbre a mesma. Admite o Código a reincidência genérica
e específica, dá mais importância, porém, à reincidência específica.
Quem tenha lido os Códigos brasileiro e canomco, sabe
certamente que muito falta para se poder definir bem o delito
com tôdas as suas atenuantes e agravantes, mas ultrapassaríamos
os limites de um artigo de revista se quiséssemos estudá-las uma
a uma. Fazemos contudo uma breve enumeração para, dêste
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modo, mostrar o caminho pelo menos, a quem, para utilidade
própria e alheia, queira fazer um exame minucioso e completo
dos dois Códigos.
Enumeramos os principais elementos considerados pelo Código Canônico e que influem na culpabilidade:
Provocação (cân. 2204, § 4);
.
Maior ou menor dignidade da pessoa que ofende, ou que é ofendida
(cân. 2207, 1º.)
Abuso da autoridade ou do oficio para cometer o delito (2207, 2.º)

Passando depois ao tratado "de pcenis", no cân. 2218, a lei
canônica manda considerar na aplicação da pena e, portanto, ao
menos quanto às conseqüências, na apreciação do delito, se houve
ou não escândalo e dano. Manda ter em conta a idade, a ciência,
a formação, o sexo, o estado mental do delinqüente, a condição
social da pessoa ofendida e da que ofende, o fim pelo qual se comete o delito, o lugar e o tempo, etc. 18
Do mesmo modo o Código brasileiro, que é muito breve na
parte geral dos delitos, ao tratar da "aplicação da pena", considera muito pormenorizadamente as atenuantes e agravantes.
Os arts. 44 e 45 enumeram as agravantes da pena e, portanto,
do delito.
O art. 48 considera as atenuantes da pena. 19
18 ) Ainda que seja longo, transcrevemos o cân. 2218, nos seus 2 primeiros parágrafos: § 1. ln pcenis decernendis servetur requa proportio cum
delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni; quare attendi
debent non modo obiectum et gravitas legis, sed etiam retas, scientia, institutio, sexus, conditio, status mentis delinquentis, dignitas personre qure
delicto offenditur, aut qure delictum committit, finis intentus, locus et tempus quo delictum commissum est, num ex passionis impetu vel ob gravem
metum delinquens egerit, num eum delicti prenituerit eiusdemque malos
effectus evitare ipse studuerit, aliaque similia. - § 2. Non solum qure ab
omni imputabilitate excusat, sed etiam qure a gravi, excusant pariter a
qualibet prena tum latre dum ferendre sententire etiam in foro externo,
si pro foro externo excusatio evincatur.
19 ) Ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime; c) depois de embriagar-se propositadamente
para cometê-lo; d) a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou
outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
e): com emprêgo de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum; f) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; g) com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade;
h) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; i) contra criança, velho ou enfêrmo; j) quando o
ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; k) em ocasião de
incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. - Art. 45. A pena é ainda agravada em
relação ao agente que: 1) promove ou organiza a cooperação no crime
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Nos arts. seguintes indica ao juiz o caminho a seguir no
caso de concurso de agravantes e atenuantes. 20
E ainda, através de todo o Código, encontramos, com freqüência, referências a atenuantes e agravantes quando se trata
da aplicação das diferentes penas.
E digamos agora uma palavra sôbre a co-autoria e a tentativa de delito.
A co-<autoria no Código Penal .Brasileiro vem definida em
poucas palavras e os seus limites e conseqüências bem circunscritos. Seguindo o critério dos Códigos Francês e Austríaco, não
distingue entre autores e cúmplices, em co-autoria principal e
acessória. Todos são autores e todos são punidos com a mesma
pena, não se comunicando somente as circunstâncias de caráter
pessoal. Para que haja crime não basta o ajuste, a determinação
ou instigação e o auxílio, mas é necessário pelo menos tentativa
de realização.
O Ministro Francisco Campos na exposição de motivos assim aprecia essa direção dada ao instituto jurídico da co-autoria:
"Ficou, assim, repudiada a ilógica 21 e insuficiente ficção segunou dirige a atividade dos demais agentes; II) coage outrem a execução
material do crime; III) instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV) executa o crime, ou nêle participa, mediante paga ou pro.
messa de recompensa.
2 º) Art. 48. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 1) ser
o agente menor de vinte e um ou maior de sessenta anos; II) ter sido de
somenos importância sua cooperação ao crime; III) a ignorância ou a
errada compreensão da lei penal, quando escusáveis; IV) ter o agente: a)
cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime,
evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento,
reparado o dano; c) cometido o crime sob coação a que podia resistir,
ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; d) confessado espontâneamente, perante a autoriclacle, a autoria do
crime, ignorada ou imputada a outrem; e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se, lícita a reunião, não provocou o tumulto,
nem é reincidente.
21 ) Vejam-se contudo os 6 primeiros parágrafos do cân. 2209 que nos
mostram quão lógico e quão humano é o Código Canônico neste ponto.
Para simplificar o trabalho dos juízes não podemos criar uma tabela ele
penas para delitos ele gravidade bem diversa. O cânon é longo, mas citamos os 6 primeiros §§: § 1. Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adiuncta
alicuius culpabilitatem augeant vel minuant. - § 2. ln delicto quod sua
natura complicem postulat, unaqureque pars est eodem modo culpabilis,
nisi ex adiunctis aliud appareat. - § 3. Non solum mandans qui est principalis delicti auctor, sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt
vel in hanc quoquo modo concurrunt, non minorem, ceteris paribus, imputabilitatem contrahunt, quam ipse delicti exsecutor, si delictum sine eorum
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do a qual no sistema tradicional, o cúmplice "acede" à criminalidade do autor principal. Perde sua utilidade a famosa teoria do
autor imediato, excogitada para não deixar impune o cúmplice
quando o autor principal é um irresponsável. Por outro lado, os
juízes já não ficarão em perplexidade, como atualmente, para
distinguir entre auxiliar necessário e auxiliar dispensável."
Como se vê, a "simplificação" da co-autoria aparece como
um progresso e assim na realidade é, pelo menos se o olharmos
sob o aspecto prático.
O Direito Canônico que, pela primeira vez no Código de
1917, estabelece uma teoria geral sôbre a "correitas" e a "complicitas", fiel à tradição canônico-moral distingue cuidadosamente
entre co-autoria principal e acessória, entre co-autoria física e
moral.
Assim estabelece como primeiro princípio: "Qui communi
delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes
eodenz modo rei habentur, nisi adiuncta alicuius culpabilitatem
augeant vel mirwant."
Distingue depois entre delitos que, por sua própria natureza,
exigem cúmplice e nesse caso unaquceque pars est eodem modo
culpabilis. Se, pelo contrário, a cooperação tornou somente mais
fácil a perpetração do crime, a cumplicidade será menos imputável.
Se a cooperação é moral, o co-autor será igualmente responsável se a sua cooperação é causa de se cometer o delito.
Se o concurso do co-autor sómente torna mais fácil a perpetração do delito, a imputabilidade é menor. E' uma aplicação em
direito, do princípio filosófico, rejeitado em nosso Código Penal:
"accessorium sequitur principale."
Quem negligencia o cumprimento do próprio dever, impedindo
o delito, é considerado cúmplice com maior ou menor cumplicidade em proporção da obrigação que sôbre êle pesava de impedir o crime.
Ao contrário do Código Espanhol anterior à última mudança
opera commissum non fuisset. - § 4. Si vero eorum concursus facilius
tantum reddidit delictum, quod etiam sine eorumdem concursu commissum
fuisset, minorem imputabilitatem secumfert. - § 5. Qui suum influxum
in delictum patrandum opportuna retractatione abduxerit plene, ab omni
imputabilitate liberatur, etiamsi exsecutor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit; si non abduxerit plene, retractatio minuit, sed
non aufert culpabilitatem. - § 6. Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo, imputabilitate tenetur proportionata obligationi
qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum.
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de regime e do Código Russo, os Códigos Brasileiro e Canônico
não consideram a co-autoria "post factum".
Diz o Código Canônico: "Delicti patrati laudatio, fructuum

participatio, delinquentis occultatio et receptatio aliive actus delictum jam plene absolutum subsequentes, nova delicia constituere
possunt, si nempe pcena ln lege plecfontur. Sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum f uerit, non secumf erunt delicti patrati imputabilitatem."
Sôbre a tentativa de delito, o Código Canônico tem um título especial ( de conatu delicti), no qual trata também do delito
frustrado. Ainda neste ponto o Código Canônico de 1917 estabelece pela primeira vez teoria geral. As legislações modernas com
maior ou menor rigor punem a tentativa conforme as tendências
ideológicas dos chefes das nações. Exemplo bem patente temos
na Rússia, o país mais "totalitário" do mundo, onde a tentativa
é equiparada ao delito consumado. Um govêrno que se apóia sôbre a fôrça deve cercear todos os perigos de insurreição, deve afogá-los no berço. Os Códigos canônico e brasileiro, pelo contrário,
seguindo um critério mais acertado neste ponto, punem a tentativa, porque a tentativa é um comêço de violação da lei, é começar a invadir a esfera dos direitos alheios; portanto, a segurança
pública, o bem coletivo e o bem individual exigem repressão e
punição.
Tanto o Código brasileiro como o canônico definem a tentativa. No canônico aparecem claramente os três elementos da
tentativa: 1) que se ponham ou se omitam atos ·que por sua
natureza conduzem ao delito; 2) que os ditos atos mostrem a intenção criminosa; 3) que se interrompa por qualquer motivo o
iler criminis antes de estar o ato inteiramente completo em todos
os seus elementos constitutivos. A única diferença entre a tentativa e o delito frustrado é que êste não chega à realização completa
contra a Jlontade do agente. Não considera o delito impossível em
particular. E' também 11111 de tantos casos de tentativa que o juiz
cuidadosamente deverá considerar, pois a tentativa de um delito
impossível f àcilmente revela a anormalidade do agente pretensamente criminoso.
O Código Penal brasileiro define também a tentativa: art.
12: Diz-se crime: II) tentado, quando iniciada a execução, ,não
se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente. O
crime impossível é definido no art. 14: não se pune a tentativa
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quando, por ineficácia absoluta do meio ou por ·absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Muito sàbiamente, porém, nesse caso, aplicam-se as medidas de segurança.
A imputabilidade, segundo o Código Canônico, será maior
ou menor conforme fôr maior ou menor a realização do iter criminis. O delito frustrado é muito maior do que a simples tentativa,
e, portanto, sujeito também a penas maiores.
Cessar voluntàriamente do crime começado não isenta absolutamente da pena. O Código Canônico assim o considera: fica
livre de tôda imputabilidade quem desiste voluntàriamente da
execução, se da tentativa não resultou nenhum dano ou escândalo. Não diverge muito do Código Penal brasileiro quando no
artigo 13 diz: O agente que, voluntàriamente, desiste da consu-

mação do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos jâ praticados.
No Código Canônico não se definem espedficamente, na
parte geral, as penas da tentativa e nem o podia fazer, pois o
cân. 2212 diz expressamente: Si conatus delicti peculiari pcena

in lege mulctetur, verum constituit delictum.
O Código brasileiro, pelo contrário, manda aplicar nos casos
de tentativa a mesma pena ( quanto à natureza) do crime consumado diminuída de um a dois terços.
E aqui viramos, com pena, os olhos para outra direção, depois de têrmos mostrado aos companheiros de excursão científica
somente uma parte mínima dos panoramas tão admiráveis que
diante dos nossos olhos e bem perto de nós estavam. O meu ofício
de modesto guia improvisado é bem semelhante ao daqueles que na
Itália recebiam os turistas na fronteira italiana e recebiam o pedido em tom de ordem, de lhes mostrar em oito dias tudo que de
belo havia no "Bel Paese". Não importa; os nossos leitores (como aquêles turistas voltando às suas terras) por conta própria
verão o que nós não mostramos, já conhecem o caminho.
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Juventude Feminina Católica.
Pelo Pe. A g n e I o R os s i, Vice-Diretor das Faculdades Católicas
·Campineiras e Assistente Ecclesiástico da JIC, Campinas, São Paulo.

A juventude feminina é a porção do rebanho de Cristo mais
insidiada pelo espírito do mal e conseguintemente a que mais reclama a assistência e amparo da Igreja, rnáxime em nossos dias,
quando os pais vão negligenciando o dever de educar e proteger
as consciências.
Em compensação, as jovens, quando bem formadas, manifestam recursos admiráveis de generosidade e dedicação, de abnegação e heroísmo, exercendo assim uma influência salutar no
ambiente familiar e social.
Vivendo a quadra decisiva da vida, almejando resolver o
problema angustioso do futuro, as jovens sentem a necessidade
de uma orientação amiga, esclarecida e segura e confiam, quase
sempre, plenamente, em quem lhes estender amistosamente a mão.
Antes que os inimigos das almas explorem tal situação, compete ao sacerdote salvaguardar essas vidas em flor para que produzam frutos de salvação. Para tanto, é de estrita necessidade
que o Padre considere as condições atuais em que vivem as moças católicas, em geral, para, sem devaneios estéreis ou métodos
contraproducentes, aplicar aos males reais os medicamentos mais
indicados. E' o que ràpidamente pretendemos fazer.
Condições da Juventude Feminina.

O naturalismo absorvente da vida moderna seduz especialmente a idade inexperiente e de intensa atração para os prazeres e se
manifesta nos campos religioso, moral e social.
A juventude feminina de nossa Pátria sofre as conseqüências
da falta de instrução religiosa adequada. Assistiu ao catecismo antes da primeira comunhão ou, quando muito, teve nos colégios ou
associações, salvo honrosas exceções, uma instrução mais de imposições que de convicções. Faltou uma "exposição orgânica do
cristianismo." ( O f g i a t i.)
Daí a ignorância profunda das belezas da vida sobrenatural
e a concepção errônea de religião. Daí a tentativa de combinar
religião e mundanismo, graças ao sentimentalismo religioso, como
um ornamento de sua feminilidade; ao formalismo religioso, exteriorização dos atos do culto público, sem convicções e sem re-
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percussão na vida; ao egoísmo religioso, reduzindo a religião a
pedidos de graças temporais, como se fôsse uma "Sociedade de
seguros contra os infortúnios da vida." (C i v ardi.)
A religião é apenas uma parte da vida e 'não nobilita tôda a
vida das jovens. Querem levar para o templo seu mundanismo e
na vida social pràticamente negam a fé. E' o "escândalo vivo" de
tantas jovens, católicas na hora da missa dominical e pagãs nos
seus costumes.
No terreno mor-ai, as exigências de uma sociedade materializada, as conveniências sociais, o espírito moderno, o desejo de
agradar levam muitas moças a adotar modas exageradas e imorais, tais como: promiscuidade nas praias e piscinas mistas; hábitos de masculinização (trajes, fumar ... ); divertimentos perigosos ou em que não se guardam as devidas medidas e conveniências corno leituras, bailes, culto pelo esporte na ginástica, em
. campeonatos femininos e em demonstrações públicas.
Na literatura, arte, imprensa, cinema, rádio, as moças encontram, a cada passo, real perigo e são sempre as imaginárias ou
reais protagonistas e muitas vêzes as suas vítimas.
A preocupação do casamento também contribui poderosamente para êste desequilíbrio de ordem moral. A avalanche de
publicações sôbre educação sexual, a leviandade em encarar o
problema matrimonial, as liberdades com rapazes podem, não
raramente, produzir efeitos dolorosíssimos como suicídio, concepção fora cio matrimônio, etc. Embora em outros casos não
atinjam semelhantes extremos, há freqüentemente nas jovens uma
ignorância da sublime glória da maternidade e das suas responsabilidades, devido à falta de preparação para o grande passo.
E assim se vão multiplicando as famílias mal constituídas, baseadas no egoísmo dos esposos, quantas vêzes já industriados
nas manobras maltusianistas.
A estas considerações de ordem moral se vêm juntar outras
no terreno social que também merecem consideradas. Que situação
lastimável a das jovens operárias, numa capital como S, Paulo!
Madrugar ou sair de casa a horas pouco cômodas para ganhar
um salário miserável, encontrando perigos, insídias à sua virtude
nas fábricas e não tendo nenhum confôrto em suas casas. . . E
nas revistas, nos cartazes de cinema, no bonde, por tôda parte,
um convite insistente para o pecado! Que de vêzes, nasce na
jovem o desejo de se libertar dessa situação operária, a qualquer
20
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preço, ou de, ao menos, mitigar sua miserável sorte com horas
alegres no dia do descanso!
Não é necessário falar das ciladas que se armam às domésticas, às comerciárias, às jovens nos escritórios, consultórios e
outras repartições, espalhadas e perdidas pelos arranha-céus.
As estudantes de nível secundário, as jecistas, são geralmente
entusiastas, ardorosas, animadas do espírito de classe e solidariedade, mas inexperientes e s~m maior iniciativa. Pode uma boa
dirigente realizar prodigios nos meios jecistas.
As que freqüentam escolas leigas encontram embaraços sem
conta, criados por professôres hostis à religião católica ou então
por colegas muito sabidas, que tudo lêem ( ou melhor só devoram
os livros menos recomendáveis), assistem aos filmes restritos,
etc.. . . Mas, é interessante observar, justamente nessas escolas
em que a luta contra a verdade e a virtude está no cartaz é que
surgem verdadeiros valores jecistas. Honra feita a numerosos colégios religiosos, mister se faz entretanto confessar que nem sempre nesses educandários tem a JEC um pôsto de destaque na
formação das jovens alunas que, não poucas vêzes, por causa de
uma educação sentimental ou de imposição, após o período de
colégio, se tornam indiferentes em matéria religiosa.
Fixemos agora por um instante a situação das universitárias
que, geralmente, preferem as Faculdades de Filosofia, Ciências e
Letras e que estão na proporção de 2/3 do total de alunos dêsse
curso superior. Preparando-se para o magistério secundário, quantas jovens se encontram em cidades onde são desconhecidas, com
maior liberdade, convencidas de que não são crianças, expostas
a perigos de ordem intelectual e às seduções de colegas mais
ousadas ou dos amáveis companheiros de escola.
As jovens que não se encaixam nos setores da JEC, JOC,
JUC e da JAC femininas, as independentes têm, em regra geral,
uma intensa vida mundana, consumindo seu tempo em toilette,
passeios, visitas, divertimentos, enchendo o dia com futilitlades.
O confôrto que a fortuna lhes proporciona gera o comodismo a falta de espírito de sacrifício. Há outras independentes, é certo,
que aproveitam suas energias no magistério ou no funcionalismo
público.
O panorama da situação da juventude feminina não é lisonjeiro. Longe de nós, porém, ser pessimista. E' verdade: há jovens
que vivem integralmente sua religião e até em meio às frivolida-
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des da vida há almas cândidas e ilibadas. Mas convenhamos: o
mal é imenso, a paganização dos costumes invade dia a dia o
santuário do coração feminino e só a Igreja pode plasmar a mulher forte, só a Igreja dispõe de meios eficacíssimos para transformar essa mocidade que suscita preoc·upações tantas, em uma
falange de almas apóstolas, inflamadas pela causa de Cristo, dispostas a empreender, com suas energias até então latentes, a
grandiosa cruzada da reconquista da juventude feminina para
Cristo Nosso Senhor.

!J

Convite da Ação Católica e a Resposta da JFC.

O Santo Padre falou. Quis surgissem as apóstolas e salvadoras de dentro da própria juventude feminina das nossas cidades, dos nossos dias. Elas formarão uma elite, uma minoria não para viver segregada do seu meio - mas para levedar a
massa que se está paganizando.
Fulgiu o ideal sublime da A. C., e as jovens católicas, ao
vislumbrarem seus clarões, não podem negar sua colaboração.
Entregam-se a êle, tais como são - com suas qualidades
preciosas mas também com os seus defeitos, provenientes da
educação e da convivência social.
Da parte dessas jovens há boa vontade, entusiasmo pela
causa.
Tudo ou quase tudo, agora, vai depender do sacerdote. Precisa
êle converter em apóstolas as que, quase sempre, foram indiferentes, dar sentido à vida, até então vazia, de tantas moças, corrigir conceitos, hábitos e gradativamente ir formando Cristo em
seus corações.
Fracassaria o sacerdote que ficasse aguardando para o início
de sua JFC. somente prodígios de santidade. Seria ignorar o meio
com que devemos tratar. E' preciso retirar da mocidade jovens
autênticas, cheias de vitalidade, com desejo sincero de melhorar
sua vida e seu meio. Essas jovens, se não são perfeitas, são porém perfectíveis.
Tôda a arte, tôda a virtude do sacerdote está em copiar a
lição do Apóstolo: omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem
salvos. ( 1 Cor 9, 22.) Impor, de início, um extenso regime de
proibições e um catálogo, não menos complicado, de obrigações
será o melhor meio para fechar as portas do apostolado a inúmeras almas, ainda infantes na vida espiritual, mas que têm dis20*
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posições apreciáveis de talento e bondade e que, sendo recebidas
com uma "condescendência caridosa, sem adesão aos seus erros"
(D. Porto c arre r o Costa), serão mais tarde apóstolas irrestritas, quando conhecerem, no seu esplendor, as belezas, sem
par, da vida sobrenatural.
Caracteristicas da JFC.

i

Aproveite o sacerdote os bons elementos da mocidade e desdobre-se todo em zêlo para formar jovens, segundo o plano de
Pio XI, "eucaristicamente piedosas, angelicamente puras, apostólicamente operosas."
Eis um dever sacerdotal, uma obra que desafia tôda a pujança de nosso ministério.
Seja a formação básica profundamente sobrenatural "baseada na doutrina católica, na liturgia, na vida interior; aberta
aos horizontes da santidade e do apostolado; completa, considerando os problemas próprios de cada meio, dando-lhes a solução
católica." (Mons. Cava g na.)
Esta instrução religiosa é indispensável e deve perdurar sempre, mas não é bastante.
A fé precisa ser vivida. A "educação da pureza" ocupa, sabemos pela experiência cotidiana, lugar preponderante na formação da juventude. A imoralidade, entretanto, não se destrói
tirando o mal, mas construindo o bem. Insistir nessa parte positiva. Falar da sublimidade da virtude angélica. Despertar nas
jovens êste amor pela pureza será 'Í'1ecessàriamente um ataque
desferido às modas, esportes, bailes, cinemas, divertimentos
imorais.
Formar as consciências juvenis, dar-lhes os princípios básicos
da moral cristã sôbre a ocasião próxima do pecado, escândalo,
cooperação nos pecados alheios, necessidade de divertimentos e
das modas e suas finalidades, e só depois de firmados claramente
êstes princípios fazer ver a aplicação concreta sôbre certos fatos
para verificar, desapaixonadamente, se são ou não nocivos e
vedados.
Quanto ao cinema, seguir a "orientação moral dos espetáculos" pelo Secretariado Nacional do Cinema, pela A. J. C. ou
revista "Juventude".
E' de absoluta necessidade uma orientação de leitura. A revista "Juventude" do Rio iniciou, com felicidade, uma página de
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crítica bibliográfica. Êste trabalho é urgente e necessita ser desenvolvido. A juventude não pode dispensar uma boa biblioteca,
com livros selecionados e não amontoados e para todos os paladares. Êste será um dos meios eficazes de atração. Outros são
igualmente necessários: círculos bem interessantes, festinhas íntimas, verdadeira amizade entre os elementos da juventude, excursões, campanhas, realizações para manter sempre o entusiasmo
da mocidade, para que não fique seduzida por outros divertimentos.
Quanto a bailes, Mons. C i v ardi dá estas normas:
1) Não exigir nem mais nem menos que a moral católica, que classifica o baile como divertimento perigoso, observando que dificilmente os
bailes podem não conter perigos para a moralidade das jovens.
2) Impedir absolutamente que as sócias participem de bailes imorais,
porquanto há contradição entre êles e o apostolado.
3) Nos outros casos, remeter a solução do problema delicado ao
confessor, que deverá julgar se há ou não ocasião de pecado.
A solução do problema vocacional é outro assunto de capital

importância. Dever e dos mais importantes da juventude, máxime
na JIC e JOC, é encaminhar seus membros na escolha da vocação, através de círculos, pregações, retiros, etc. Cursos de preparação para o matrimônio têm dado esplêndidos resultados. Enquanto não se publicar coisa melhor, ouso recomendar meu livrinho "Preparação para o Casamento" (Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, 1942) que contém 20 círculos de estudos sôbre os conhecimentos indispensáveis ao grande passo.
Casamento é assunto que desperta sempre atenção na mocidade. Com o Curso para Noivas ou de Preparação para o Casamento se pode conseguir estabelecer um centro de interêsse mesmo em meios até então refratários · a qualquer conquista pela
J. F. C. Depois de tomado contato, por êsscs círculos, com a
Juventude, muitas jovens se decidem a ingressar nas suas fileiras.
Experiência de alguns anos me tem mostrado a importância
vital dêstc curso e as conseqüências benéficas que acarreta. Algumas jovens compreendem que não são chamadas para o matrimônio e outras abraçam êste estado, com espírito esclarecido:
sem aquelas róseas ilusões que fazem a desdita ele tantos lares
logo nos primeiros dias do casamento, mas encarando a realidade,
principalmente à luz confortadora da religião e armando-se dos
recursos necessários para construírem, quanto possível, sua felicidade no matrimônio.
Assim as jovens bem dirigidas pelo Assistente Eclesiástico es-
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tarão aparelhadas para viver o seu tempo, não de modo ridículo
e extravagante, mas de maneira digna, impressionante e cristã.
Conforme a diversidade social ou profissional, também especiais devem ser os círculos e temas a serem tratados, em cada
setor. Além do estudo da técnica da A. C., é evidente que a maneira de desenvolver os círculos não pode ser idêntica para a
JOC, a JIC, a JEC e a JUC. Os assuntos também variam; enquanto as operárias querem orientação sôbre seus deveres e direitos no trabalho, as universitárias necessitam de normas para o
aproveitamento de seus estudos e as independentes para o emprêgo de seu tempo. Em uma palavra, a JFC deve dar aos seus
membros uma formação integral.
Depois de formadas, deverão irradiar o movimento, com o
apostolado da conquista, porquanto a juventude vive em perpétua
renovação. Conquistarão principalmente pela:
1) apologia viva da fé, mostrando concretamente em sua vida uma
piedade atraente e amável;
2) apologia dos costumes, modestos, cativantes, distintos, modernos
sem o exagêro, diz Pio XII, provando como a alegria não está vinculada
ao fruto proibido e sim à paz de consciência, à vida interior;
3) apologia do apostolado com sua caridade transbordante para com
o próximo, especialmente para com as colegas, procurando torná-las participantes de sua alegria e felicidade.
Campanhas e Realizações.

Não podemos nos estender sôbre os recursos do apostolado
juvenil feminino e por isso apenas consideraremos algumas de
suas Campanhas e Realizações. Tôdas elas, entretanto, devem
ser formativas.
Campanha Pascal. - A Páscoa oferece ensejo anual para
uma intensa atividade por parte dos membros da Juventude. A
propaganda deve ser feita por irradiações, notícias na imprensa,
cartazes sugestivos não somente nas portas das igrejas mas também nas casas comerciais, fábricas, bondes, locais de estacionamento. Mas julgo insubstituível o convite domiciliar. Cada jovem
receberá talões com convites para entregá-los em determinadas
zonas (um quarteirão ou algumas quadras de uma rua). Juntamente com o convite impresso, trazendo uma palavra de estímulo
e o horário do tríduo de pregações e a hora da comunhão, o
membro da Juventude dirá também uma palavrinha de convite
e animação, bem como recolherá, pela simples visita, dados interessantes sôbre o modo como foi recebido o convite ou, sendo
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desprezado, por que motivo, v. g., por ser protestante, espírita,
etc. Sendo bem feito êste trabalho, com o talão de convites, pode
o Assistente Eclesiástico elaborar um verdadeiro "status animarum" das moças da cidade.
Em algumas cidades onde o número das comungantes não
é grande ou em determinadas Comunhões Pascais especializadas,
v. g., de telefonistas, a Juventude oferecerá um café festivo. Em
outros casos, uma festinha bem preparada não só servirá para
reunir as moças num dia propício para a conquista, como dissipará qualquer preconceito contra o espírito da Juventude. A festa
poderá ser à noite, porque depois da comunhão as jovens, querem
quebrar o jejum. Sendo bem executada, não faltará assistência
à sessão festiva. Nessa ocasião, ou a peça a ser representada
ou algum outro número do programa encerrará um convite para
aderir à Ação Católica.
Dessa campanha pascal resulta sempre a adesão de um ou
outro elemento. Não sou otimista exagerado, pois carrego sete
anos de experiência com a Juventude Feminina. Mas sempre Deus
costuma compensar êsse esfôrço, por ocasião da comunhão pascal, com alguma conquista apreciável, na qualidade antes que
na quantidade.
Natal. - Façamos propaganda do Presépio e, com jeito, removamos o Papai Noel, Vovô lndio ou quer que seja substitutivo
do Menino Jesus. Presépios se fazem até com figuras de papel
ou com uma estampa e uma família pobre pode assim adquiri-los.
Festa de família, o Natal presta-se para reuniões natalícias
ou de tôda a Juventude ou de cada setor em separado, ou de
elementos de cada círculo, por ex., na casa da dirigente que armou um presépio. Até Reis podem-se suceder essas reuniões, evitando, porém, os dias em que as moças não sairiam de sua casa
para ir à reunião da Juventude, como a própria noite de Natal.
Parece-me essa a temporada mais propícia para a Festa
dos Pais que a Juventude pode promover. Nessa solenidade, simples e cordial, escolhem-se alguns motivos afetivos para externar
todo o amor das jovens a seus pais. Desta forma concilia-se também a benevolência dos pais para com a Juventude, pois alguns
queixam-se de que a filha sai freqüentemente de casa para serviços da Ação Católica.
Assistência à Missa. - Está aqui uma campanha consola-
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dora em que se pode empenhar a Juventude sozinha ou em união
com as outras organizações fundamentais da Ação Católica.
Permita-me o leitor referir uma experiência, nesse sentido,
feita em Campinas. Cito êsse exemplo não somente pelos seus
bons resultados como para estimular outros colegas a que tornem públicas semelhantes experiências no gênero, não por motivo de ostentação mas para nosso mútuo auxilio e encorajamento.
A campanha, na sua primeira fase, constou de um recenseamento das pessoas que assistem à missa nos domingos em
tôdas as igrejas e capelas da cidade. Escolheram-se dois domingos, sem especial solenidade, e nesses dias as jovens, duas em
cada porta das igrejas, anotavam o número de fiéis que chegaram
antes de iniciar a Missa, depois de começado o santo sacrifício
e antes do Ofertório, os retardatários de depois do Ofertório e os
que se retiraram depois do Ofertório e antes da Comunhão do
sacerdote.
Entre o primeiro e segundo domingo do recenseamento, as
jovens percorreram tôdas as casas residenciais da cidade deixando um convite, expondo as razões, ao alcance popular, pelas quais
se deve assistir à missa aos domingos e com um horário, no verso, de tôdas as missas que se celebram em Campinas nos domingos e dias santos. Essa distribuição deu aso a um verdadeiro recenseamento religioso da cidade, compenetrando-se as moças da
necessidade urgente do apostolado até mesmo em uma cidade
piedosa, como felizmente é Campinas.
A campanha ainda está em andamento, visando não somente
a assistência à missa como a explicação da missa, a fim de que
os fiéis participem conscientemente do sacrifício eucarístico.
Há outras campanhas muito úteis como a das Missões, Boa
Imprensa, Missal, Têrço e, principalmente, em se tratando da Juventude Feminina, as Campanhas da Moralidade (Cinema. Praias,
Modas, Literatura).
Entre as realizações que se enquadram nas atividades da
J. F. C., podemos enumerar as seguintes:
1) Ensino do catecismo: (Igrejas, escolas, parques infantis).
2) Respeito ao sacerdote: (Obra das Vocações Sacerdotais, Bôlsas
de Estudos, Caixa de Sacrifício). Ensine o Assistente Eclesiâstico, com
palavras e mormente com o exemplo, o papel do sacerdote na vida cristã
e jamais terâ que se lamentar de qualquer deslize de um elemento da
J. F. C. no tratamento para com o sacerdote.
3) Esplendor do culto: (Obra dos Tabernáculos, contribuições, parti-
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cipação no canto litúrgico dentro dos limites estabelecidos pelos sagrados
cânones).
4) Semanas de estudo: (A. C., Papa, S. Missa, Liturgia, Assuntos
Sociais, Profissionais, Domésticos, Defesa da Fé, etc.).5) Exposições: ( do livro, imprensa, objetos sagrados, trabalhos manuais, alimentação, etc.).
6) Preservação e Defesa da Fé.

7) Imprensa: Esplêndida e nunca assaz recomendada a revista "Juventude" do Rio (Trav. dos Tamoios, 32, Flamengo); ótimo o "Jocismo"
de S. Paulo (Condessa S. Joaquim, 2151); jornalzinho mimeografado, de
circulação interna, também dá bons resultados.

A esta enumeração, é lógico, podem-se acrescentar muitas outras iniciativas de caráter formativo e com magnífica repercussão
na vida social.
O Sacerdote e a JFC.

Queremos ainda acrescentar umas tantas normas para o Assistente Eclesiástico da JFC. Além das qualidades gerais:
1) Ser jovem de espírito para compreender os problemas e as aspirações e as dificuldades da juventude e dos nossos dias.
2) Não desanimar com a ·inconstância, a irreflexão, falta de correspondência das jovens durante os primeiros meses, enquanto não compreenderam ainda o ideal da A. C.
3) Transformar indiferentes em cristãs e apóstolas, descortinandolhes a visão sobrenatural da vida, conquistando os corações para o reinado de Jesus Cristo.
4) Formar o espírito de disciplina e docilidade à autoridade eclesiástica, de respeito ao Padre, não permitindo que os círculos se possam
converter em focos de crítica ou murmuração contra os sacerdotes.
5) Ter iniciativa. Movimentar é princípio de vida. Atuar ou fazer
perecer a JFC.
6) Ser amável, delicado. Saber aprovar o que há de bom e não arruinar tudo porque há alguma coisa de criticável.
7) Lembrar-se que educar não é inspeccionar, fazer as vêzes de
polícia.
8) Agir, por conseguinte, com método, com plano preestabelecido e
não às cegas, com preocupação apenas de publicidade ou de número; com
prudência, porque, se não é pela severidade que se leva a juventude feminina, também se deve evitar tôda e qualquer atitude menos sobrenatural
que possa engendrar sentimentos de amizade perigosa e reprovável; tempestivamente, gradualmente, exigindo cada coisa em seu tempo. No momento azado, tudo se consegue da juventude. Antecipar êsse tempo seria
comprometer tôda a obra.
A Colaboração das Religiosas.

Finalmente não podemos omitir a valiosa colaboração direta
das Religiosas neste apostolado juvenil feminino.
Coi:no Irmãs técnicas (bem formadas, é evidente) podem elas
auxiliar o Assistente Eclesiástico, diminuindo seus trabalhos, tendo
contato íntimo com as moças (sem os inconvenientes que poderiam
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surgir com relação ao sacerdote), visitando os círculos, facilitando
o local e os atos dos dias de recolhimento, chamando delicadamente a atenção das jovens sôbre questões de moda e outros assuntos - advertência esta que não quedaria bem nos lábios do
sacerdote e que será mais bem aceita do que se procedesse da
presidente.
A discreta mediação da Religiosa tem sido uma bênção providencial para nossas organizações femininas. E' manifesto que
a Religiosa não substitui o Assistente, mas pôde e deve facilitar
sua atuação.
Conclusão.

Se quiséssemos tirar uma conclusão dêste rápido estudo, poderia ser esta: Deus nos quer associar à sublime missão de converter Evas em outras tantas Marias, "eucarlsticamente piedosas,
angelicamente puras, apostólicamente operosas". Obedecendo à
ordem da Igreja, teremos as bênçãos copiosas de Deus e da
Santíssima Virgem.

Regina Cleri.
Por Mons. A s c â n i o B r a n d ã o, Capelão do Instituto das Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada, São José dos Campos, Est. de S. Paulo.

Acostumamo-nos a ouvir e ler por vêzes algumas piedosas
expressões de louvor à grandeza de nosso sacerdócio, nas quais
se cantam as prerrogativas do sacerdote de Jesus Cristo e se diz,
por exemplo, com alguns Padres da Igreja e escritores sagrados:
"Perdoai-me, ó Maria, a dignidade e o poder do padre excedem
à vossa dignidade e ao vosso poder/ Em vosso ventre puríssimo
o Verbo se encarnou uma só vez, e em mãos do padre cada dia
no altar. Vós não recebestes o poder de perdoar os pecados como
o sacerdote no tribunal da penitência, etc .... " Sim, o modus oratorius pode explicar êstes arroubos, mas não se deve abusar de
tal linguagem, porque, na realidade, a Maternidade Divina excede a tudo quanto se possa imaginar no céu e na terra de sublime.
Por que Maria é Nossa Rainha.

Maria é nossa Rainha, Regina cleri. O título de realeza de
Nossa Senhora· indica-nos a sua grandeza, sublimidade e supe-
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rioridade sôbre nós. O centro, a razão de ser de nosso sacerdócio,
a obra principal que nos foi confiada, é a consagração do Corpo
e do Sangue de Jesus Cristo no altar. Ora, no exercício dêste
poder Maria é nossa Rainha, diz o Pe. O i r a u d. (Prêtre et
Hostie.) O poder de Mãe de Deus é mais extenso, mais completo
que o nosso poder de padre. E eis algumas razões:
Primeira: - Maria, na sua conceição do Verbo Encarnado,
dá a Jesus o ser e a vida quando lhe dá seu sangue puríssimo e
sua própria substância. Ela é verdadeiramente Mãe, e Jesus se
torna consubstancial com Maria. Isto não se dá com o sacerdote.
Não damos a Jesus nada de nossa substância, não somos Mães,
nem Pais do Filho de Deus, mas tão-somente "Ministros" do Sacerdócio de Cristo.
Segunda: - Maria dá a Jesus o ser de natureza que para
Nosso Senhor é inamissível. O ser que Maria deu a Jesus permanece eternamente. Nós sacerdotes damos a Jesus apenas o ser sacramental, que só existe no tempo, e cessa de existir quando se
alteram os acidentes do pão e do vinho. O Fiat de Maria, que operou o mistério da Encarnação, era um Fiat necessário pela vontade
de Deus, e é pois de uma ordem muito mais elevada que o ato da
Consagração. Diz o sábio teólogo mariano S e d I m a y r : "Habuit
B. V. M. potes ta tem eminentiorem quam sacerdotes, quia dedit
verbo Fiat et ministratione sanguinis sui Filio suo esse naturre,
cum Sacerdotes solum ei tribuant esse et prresentiam sacramentalem." 1
Terceira: - O Fiat era um ato necessário e só Maria o podia pronunciar. Só Ela foi destinada para dizer esta palavra e
consentir em que se realizasse o mistério. Nós, também, dizemos
uma palavra que Nosso Senhor quis fôsse necessária para sua
presença divina no Santíssimo Sacramento. Considerada todavia
isoladamente, em cada um de nós, não é necessária neste sentido
em que nenhum de nós pode-se dizer indispensável para que Jesus esteja presente na Igreja. Quanto a Maria, foi ela por
vontade de Deus e no plano divino necessária e indispensável para
a presença de Jesus no mundo.
Quarta: - Tornamos Jesus presente no altar no estado de
glória que lhe é próprio agora no Céu. Maria ao contrário nos
deu Jesus em condição de humilhações e de dores. Não será uma
razão para julgarmos aqui sob êste aspecto nosso ministério
1)

Theol.

Mariana, Pars Ili, quaest. 111, art. 6.
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mais sublime que o dEla? Não pensamos assim, diz o Pe.
O i r a u d. Nosso Senhor no seio de sua divina Mãe desde o primeiro instante da Encarnação era o que é no Céu, não em aparência quanto ao exterior, mas quanto ao estado interior, que
consiste nas suas disposições essenciais. Quis o Pai celeste que
a glória da ressurreição fôsse uma conseqüência dos sofrimentos
de Jesus. Nonne hcec oportuit pati Christum, et ita intrare in
gloriam? (Lc 24, 26.) Jesus, no entanto, possuía intrinsecamente um direito a esta glória na sua qualidade de Filho de Deus.
Não afirmam os teólogos que o estado glorioso da transfiguração
não foi um milagre, mas a cessação de um milagre? Escreve S.
Tomás: "Quod enim a principio conceptionis Christi, gloria animre non redundaret ad corpus, ex quadam dispensatione divina
factum est, ut in corpore passibili nostrre "Redemptionis expleret
mysteria." 2 Jesus, portanto, era no seio da Virgem como no altar. Nem aqui se avantaja o nosso ministério ao de Maria.
Quinta: - E o Sacramento da Ordem que recebemos não
nos confere alguma superioridade a Maria? Aqui, diz ainda o
admirável Autor de Prêtre et Hostie que nos vai guiando através
desta argumentação, considerando a eminente dignidade a que
som·os elevados pela ordenação, o poder de consagrar que nos
é conferido, o caráter que êle imprime, a graça que comunica; ainda sob todos êstes aspectos, há privilégios maiores em Maria, e
ela é nossa Rainha. Sempre há de se afirmar ainda com S. João
Damasceno: lnfinitum Dei Servorum ac Marice discrimen est. 3
Somos ministros de Deus, Maria é Mãe de Deus. Recebemos
com a ordenação uma dignidade eminente, é verdade, porém a de
Maria é mais elevada. Escreve S. Antonino de Florença: "Sacramentum Ordinis non habuit Virgo Maria. . . Licet autem Sacramentum Ordinis non acceperit, quidquid tamen dignitatis et gratire in ipso confertur de hoc plena fuit. Confertur in eo septiformis
gratia Spiritus Sancti qua omnifariam plena fuit."
Excede-nos, portanto, Maria em dignidade: é Mãe de Deus;
e em graça: Grafia plena/
E o poder de perdoar os pecados? Não somos por êle superiores à Mãe de Deus? Não. Maria nunca pôde dar a absolvição.
Todavia a graça do perdão, como tôdas as graças do céu, poderiam nos ser concedidas sem a intercessão de Maria? Não é von2) S. Tomás III, qu. XLV, a. 2-c.
ª) ln Dormitione Virginis, Horn. 1.
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tade de Deus que tôdas as graças nos venham por Maria? Sic est
voluntas Dei, qui totum nos habere voluit per Marlam. Se não é
um dogma de fé, bem ousado seria afirmar o contrário. Ora,
tôdas as disposições para obter o perdão, Maria as alcança ao
pecador. E a própria graça da absolvição é uma graça que se
obtém por Maria. "Maria, escreve G e ·r s o n, non habet characterem sacerdotalem formaliter, fateor; sed habet eminentius ad reconciliationem contra potestates aereas, contra calamitates et miserias omnes tam corporum quam animarum."
Não se pode chamar a Maria, como o faziam outrora mesmo
alguns Padres e Doutôres, Virgo Sacerdos. A Igreja, desde Pio
XI, a fim de evitar confusões ou exageros perigosos de interpretações ousadas, proíbe tal invocação. 4 O título Regina Cleri, no
entanto, recomendado e indulgenciado, não prova a realeza de
Maria e nossa condição de servos?
Piedade Cristocêntrica e Maria.

A piedade tradicional a Nossa Senhora por vêzes encontra
certa frieza e até desconfiança em· alguns meios, sob o pretexto
algo pedantesco de uma devoção "mais cristocêntrica". "O' gente
sabida!, diz o Cardeal B e r t r a m 6, quem foi aqui na terra mais
4) De hac re, cf. prresertim H. L e 11 11 e r z, De beata Virgine, 2.•
edit. (Romre, 1935), pg. 169-171. Van D e n B erg h e, auctor libri Marie
et le sacerdoce, laudatus est a Pio IX, i11 epistula (25 Aug. 1873) in qua
asseritur de Maria: "A virgineo Christi co11ceptu ad atrocissimam ejus
mortem adeo arcte se junxit divi11i Filii sui sacrifício, ut virgo Sacerdos
appellata fuerit ab Ecclesire Patribus." Hu11c titulum defendebant quidam
theologi, ut E. Hugo n (La Vierge Prêtre, Paris, 1911 ), et F.-X. G o d t s
(La Corédemptrice, Bruxelles, 1920, p. 117-135). Pius X indulgentias concessit recitantibus precem, in qua Maria ter "Sacerdos" 11uncupatur (Cf.
Acta S. Sedis, 1907, t. XL, p. 109-110). Notat H. Lennerz hanc oratio11em
non reperiri in rece11ti collectione precum quibus i11dulgentire adnexre sunt
(Romre, 1929), ideoque indulgentias amisisse. A11no 1916 (8 apr.) S. Officium decretum edidit reprobans imaginem B. Marire Virginis vestibus
sacerdotalibus indutam (cf. AAS., 1916, t. VIII, p. 146). Anno 1927 in
periodico Palestra dei Clero (1927, t. VI, p. 72-75) prodiit articulus La
vera divozione alia Vergine Sacerdote. Qua de re Cardi11alis Me r r y
d e 1 V a 1, nomine ac auctoritate S. Officii, episcopo Adrire misit notam
(10 Mart. 1927): devotionem de qua agebatur in articulo dicit 11ec esse
approbatam nec posse spargi. E. H u g o n, a directione periodici rogatus,
ulteriores informationes quresivit, de quibus ita retulit (10 Maio 1927):
"Le S. Office veut qu'il ne soit plus question de la dévotion à la Vierge
Prêtre... C'est répondre aux intentions du Saint-Office que de laisser
dormir e11tierement cette question, que les âmes peu éclairées pouvaint ne
pas comprendre exactement." (Palestra dei Clero, 1927, t. VI, p. 611.)
(Apud W e r n e r G o os se n s, De cooperatione immediata Matris
Redemptoris ad redemptionem objectivam, p. 149, Desclée, Paris, 1939.)
5 ) Carismas do Sacerdócio, cap. IV. Editôra Vozes Ltda.
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cristocêntrico que Maria Santíssima? De que maneira tornar-se
mais cristocêntrico que se seguindo os passos de Maria?" Nunca chegaremos ao amor de Jesus sem a doce e misericordiosa proteção de sua Mãe Imaculada. No Calvário Nosso Senhor entregou-nos a nós todos, seus sacerdotes, a Maria, na pessoa do sacerdote privilegiado do Coração Divino: João Evangelista. O Ecce
Mater tua foi dito a um sacerdote! E quem será, podemos assim
nos exprimir, quem será mais filho de Maria que um padre, alter
Christus, outro Cristo, outro filho legítimo de Nossa Senhora?
A dignidade a que fomos elevados, a missão que nos foi
confiada, enfim, tudo em nós nos identifica com Jesus. Somos
então por direito sacratíssimo os filhos privilegiados e queridos
de Maria. "Nemo tam .Pater", diz o Apóstolo do Senhor. Oh! nós,
padr.es, podemos dizer confiantes de Maria Santíssima: Nemo
tam Mater! De ninguém Ela é tão Mãe como do sacerdote. Não é
êle o seu alter Christus? Somos filhos privilegiados de Maria. E'
a conclusão lógica do que se passou no Calvário: "Ecce filius
tuas, Ecce Mater tua." Maria sustentou com sua materna proteção
os Apóstolos nos primeiros dias da Igreja nascente.
Escreve S. Antonino de Florença: "Voluit Filius ut, post Ascensionem, Mater beatíssima remaneret ad tempus in mundo,
Doctrix et Illuminatrix Apostolorum. Nulla enim creatura pura
habuit tantam cognitionem de divinis rebus, et pertinentibus ad
salutem sicut Ipsa. Magistra fuit Apostolorum et Evangelistarum
ad docendum eos de Mysterio Christi." (Bibliot. Virgin., Tom. 1.)
Os Apóstolos recebem o Espírito Santo com Maria. O Evangelho se propaga sob o olhar, o carinho e as bênçãos do materno
Coração da Rainha dos Apóstolos.
Hoje ainda, a· fecundidade de nosso apostolado depende de
Maria. "Deus nos quis dar uma vez Jesus por meio de Maria, diz
B o s s u e t, e esta ordem não pode ser mais alterada. Ela, que
gerou a cabeça, deve gerar também os membros." "Isolar Maria
do apostolado, diz D. C h a u ta r d 6, equivaleria a desconhecer
uma das partes essenciais do plano divino. Tôdas as partes essenciais do plano divino. Todos os predestinados, diz S. Agostinho,
estão neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, onde
são guardados, alimentados, conservados e engrandecidos por
essa boa Mãe até que Ela os gere para a glória depois da Morte."
Pois não é verdade que dentre êstes predestinados, o "pre6) Alma de Todo Apostolado.
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destinado" para o sacerdócio ocupa lugar privilegiado no seio de
Maria? Permitam-me concluir: Não somos nós, padres, mais filhos
de Maria Santíssima que todos os seus demais filhos? Podemos
recear deixe nossa piedade, nossa espiritualidade de ser bem
cristocêntrica porque é bem mariana? Vãos receios, tôlas inovações dos que se aventuram a afirmar, sem reflexão e sólida base
teológica, proposições da moda como as do liturgicismo e as de
certos arcaizantes cristocêntricos um tanto ousados e pedantes.
A devoção verdadeira a Maria dá fôrças ao apóstolo moderno,
incentiva cada vez mais a vida interior, é uma garantia de sucesso
em todos os empreendimentos. Não lemos ou não conhecemos o
que 'fizeram um S. Francisco, um S. Domingos, sob o olhar e a
proteção da Virgem Imaculada e do Rosário? Não são de ontem
os prodígios de S. João Bosco sob o manto da Virgem Auxiliadora? Já não observaram êste fato realmente impressionante sobretudo nestes últimos séculos: Não há grande Santo nem grande
Apóstolo da salvação das almas sem uma singular e ardente devoção a Nossa Senhora? Os pseudo-cristocêntricos querem porventura desmentir a própria história da Igreja?
Hoje, sim, mais do que em tempo algum nós padres temos
necessidade, sim, repito, necessidade de Maria. Sem Ela pereceremos nós, e as almas pelas quais havemos de responder um dia
no Tribunal do Juízo. Quanto nos fazem tremer as expressões de
um S. João Crisóstomo, de um S. Efrém, um S. Agostinho e tantos Santos Padres, a confessarem unânimemente e numa impressionante argumentação, o perigo de condenação em que nos
encontramos no ministério tremendo que desempenhamos! Oh!
sacerdócio sublime e terrível! Todavia, que mêdo pode ter o padre, servo fiel, apóstolo fervoroso do culto de Nossa Senhora?
Quando sentimos o pêso de nossas responsabilidades e ouvimos
as palavras austeras dos doutôres da Igreja, - meu Deus, que
temor nos invaáe a pobre alma!
No entanto, ó doce consolação, se o servo de Maria não perece, servus Marice non potest perire, no dizer de S. Bernardo, o filho privilegiado e outro Cristo de Maria, se pôs tôda confiança
e se entregou à misericórdia do coração maternal de Nossa Senhora, há de perecer?
Quando lemos as páginas áureas dos comentários d.e S. Afonso sôbre a misericórdia de Maria, só devemos temer, nós padres,
uma coisa, uma só coisa: - "o não têrmos bastante devoção e
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maior confiança em Maria, não sermos apóstolos mais fervorosos
do culto de Nossa Senhora!"
Ai do padre quando em sua alma vai se extinguindo aquela
devoção bem filial, bem terna, bem simples dos bons filhos de
Maria! Ai do infeliz sacerdote quando o rosário já lhe parece rotineira devoção de beatas e os escapulários, medalhas e festas da
Virgem lhe prejudicam o pseudo-cristocentrismo ou a sua moderna
concepção da liturgia! Por aí começa muita vez a história lamentável de lamentáveis quedas e escandalosas apostasias!
E quando estas idéias, disfarçadas é verdade, mas sempre
perigosas, chegam ao púlpito, ao confessionário e aos círculos de
estudos e palestras? Os erros atuais e condenados na recente Encíclica Mystici Corporis Christi não podiam fugir a velha astúcia
da serpente: "et tu insidiaberis calcaneo ejus."
Tudo por Marial

Vamos a Jesus por Maria, porque veio a nós Jesus por Maria. Nossa piedade sacerdotal esteja perfumada de amor e de
uma dedicada e fidelíssima devoção à Nossa Rainha.
Por Ela, com Ela e nEla. Per Ipsam et cum I psa et in I psa.
No espírito daquela doce escravidão de que se fêz apóstolo o
Beato Grignion de Montfort, procuremo-nos compenetrar bem da
Missão sublime de Nossa Senhora junto de nós, Regina Cleri;
e junto das almas: Refugium peccatorum e Medianeira universal
das graças.
Estudemos, ou recordemos devotamente nossa teologia mariana. Sem nossa devoção pessoal, e bem fervorosa, a Maria, jamais seremos apóstolos do seu culto e pouco bem faremos às almas. Sejamos fiéis nas práticas tão belas de devoção a Mãe de
Deus. Demos exemplo ao povo. Cita-nos o Pe. V a l u y, S. J ., em
seu Diretório do Padre o pedido de Maria ao Venerável Olier:
"Fazei o voto de me oferecer todos os sábados o Santo Sacrifício
da Missa para agradec~r a Jesus Cristo o me ter escolhido por
Mãe." O Pe. C h a m a n o t, jesuíta do século XVII, fundou piedosa Associação Sacerdotal destinada a oferecer o Santo Sacrifício nas intenções de Maria como o fêz outrora a S. João Evangelista. Cultivemos a devoção a Maria sob qualquer uma destas
formas variadas, escolhamos a que mais tocar nosso coração e
puder incentivar nosso amor à Mãe do Céu.
O essencial é que cada um de nós procure ser para Nossa
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Senhora o seu João Evangelista na dedicação, no amor, na confiança filial.
O Pe. V a 1 u y, S. J ., incomparável mestre e guia de almas
sacerdotais, no seu livrinho de ouro: Manuel du prêtre en retraite,
aconselha aos sacerdotes algumas práticas de piedade em honra
de Maria. Aconselha adotá-las em várias ocasiões, tôdas ou algumas, conforme as circunstâncias e as inspirações da piedade
de cada sacerdote. Ei-las:
1) Conversar familiarmente com Nossa Senhora como um filho com
sua Mãe, é mister expor-lhe os aborrecimentos, os receios e esperanças,
convencidos de que Ela nos ouve com o mais vivo interêsse.
2) Nada empreender sem a proteção de Maria e depois de a haver
consultado na oração. Se Ela tomar a nossa causa, sejam quais forem
as dificuldades, o resultado feliz está garantido.
3) Entregar a Maria tudo quanto nos pertence. Fazê-la Rainha da
paróquia e dona de nossa casa.
4) Nas tentações renovar a Maria nossa consagração irrevogável. Nas
fraquezas e depois das quedas não desanimar e dizer a Maria: Ecce quem
amas inf irmatur.

5) Entregar-se ao Coração de Maria. Coração a coração. Eu vos
dou meu coração, ó Maria, tornai-o semelhante ao Vosso.
6) Depois de uma graça recebida, oferecei ao Coração de Jesus todos as pulsações do Coração de Maria em ação de graças.
7) Prometer evitar por amor de Maria tal ou tal pecado e praticar
um ato de virtude.
8) Associar-se às alegrias de Maria através de festas litúrgicas. Rezar o Magnificai.
9) Entregar a Maria, para que dêle disponha como queira, o fruto do
Santo Sacrifício da Missa. Não foi Ela quem nos deu a carne e o sangue
da Vítima?
10) Agradecer a Maria nos ter salvo do inferno e reparar as ofensas
e ultrajes que Ela recebe.
11) Visitar os Santuários e Basílicas em honra de Maria. Adornar o
templo e altares de Nossa Senhora sempre com mais cuidado e zêlo.
12) Propagar medalhas, imagens, estampas de Nossa Senhora. Distribuir terços, fazer cantar e ensinar cânticos de Maria. Trabalhar pelas
Confrarias e Congregações de Nossa Senhora.
13) Celebrar com tôda devoção e entusiasmo filial as festas de Maria.

Enfim, caríssimos irmãos no sacerdócio, será mister recomendar práticas e especificá-las como o fêz o ilustre Autor do
Diretório do Padre? O sacerdote verdadeiramente fervoroso na devoção a Maria tudo simplifica numa entrega total a Nossa Senhora
e espontâneamente como por um instinto de amor filial se volta
para a Mãe de Deus e luta pelo seu reinado, sem o qual não nos
virá o reinado de Cristo. "Adveniat regnum Marice ut adveniat

regnum Christi."
21

314

B r a n d ã o, Regina Cleri

.-;-

Apóstolos de Maria.

E depois de impregnada nossa alma de uma ardente, convicta e filial devoção a Maria, sejamos apóstolos do seu culto:
Qui me elucidant, vitam retemam habebunt.
A Mãe de Deus não é bem amada, bem invocada porque não
é bem conhecida. Nossa Senhora, dizia o piedoso Pe. F a b e r,
não é bastente conhecida, não é conhecida nem pela metade do
que o deveria ser. Um dia há de vir em que o mundo a conhecerá
melhor e muito mais; e então essa época ficará assinalada pela
mais bela constelação de santos, como jamais fulguraram outros
no seio da Igreja.
Apressemos esta hora, irmãos queridos de sacerdócio, no púlpito, na imprensa, no confessionário, onde quer que se exerça nossa influência e nosso ministério, sejamos sempre os evangelistas
de Maria. Não percamos qualquer oportunidade de tornar mais
conhecida, mais amada, mais invocada nossa Rainha. Fujamos
desta literatura concionatória impregnada de vaidades e pretensões
daqueles que prurientes auribus falam de Maria, mas nunca sabem tocar os corações e iluminar as almas com o verdadeiro
conhecimento e abrasado amor a Mãe de Deus.
"Oh! se eu fôsse padre, dizia S. Teresa de Lisieux, como haveria de falar muito dEla. Costumam apresentá-la como inatingível.
Seria mister mostrá-la imitável. Ela é mais Mãe do que Rainha."
Tão pouco se prega a vida oculta e simples de Nossa Senhora! O Pe. D e s u r m o n t, C. SS. R., mestre da Pastoral, deixou-nos em sua obra póstuma La Charité Sacerdotale esta norma
segura de filho de S. Afonso: "A caridade pastoral tem necessidade de mostrar que é Maria uma criatura divinizada e, nas devidas proporções, Ela é nossa Mãe, como Deus é nosso Pai.
Para salvação do homem foi associada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela sua misericórdia maternal trabalha para nos levar
à salvação, ao fim para que Deus nos criou. E todo homem
que nEla confia chega seguramente a êste fim."
Em síntese, o apóstolo de Maria há de mostrar, há de pregar
os privilégios singulares da maternidade divina, e da posição
única de Maria nas relações com a Trindade e na obra da Redenção. E pregar a misericórdia materna dAquela que Deus constituiu refúgio de todos os pecadores. Pregar a misericórdia de Maria, levar as almas a esta convicção firme de que o servo de Maria não pode perecer.
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Cantemos, sim, as glórias da Mãe de Deus, diz S. Afonso,
mas falemos sempre da sua misericórdia. Nenhuma pregação. é
tão útil ao povo, diz o Sa~to Doutor, como a misericórdia de Maria. Escreve S. Bernardo: "Laudamus humilitatem, miramur virginitatem; sed miseris sapit dulcius misericordia: misericordiam
amplectimur carius, recordamur srepius, crebrius invocamus."
Apóstolos de Maria verbo et opere, nada nos pareça de somenos importância de quanto possa incentivar no povo a devoção
a Nossa Senhora.
Mês de Maria transformado em Missão Mariana, em escola
prática de conhecimento e amor a Nossa Senhora, cortando abusos
de mundanidades devotas e pregações românticas. Festas litúrgicas de Nossa Senhora bem preparadas, bem festejadas e o povo
doutrinado a penetrar o sentido e a perceber o encanto dos suaves e tocantes mistérios das solenidades. Propagar livros úteis
e de sólida doutrina teológica mariana. Não sabeis que há em
vernáculo a obra prima da mariologia para o sacerdote, o teólogo
e para a mais humilde e piedosa mulher: As Glórias de Maria,
de S. Afonso de Ligório? Jamais soube de alguém que o tivesse
lido e não se inflamasse de amor por Maria. Livro que tem carismas do céu e a proteção especial do Santo que ainda continua
a pregar na terra por êle as glórias da Rainha do céu; livro que
eu quisera vos pedir, meus veneráveis irmãos de sacerdócio, propagá-lo com todo zêlo de vossas almas de filhos de Maria. Para
doutrinar na singeleza de um catecismo explicado, rico de exemplos e edificante, a obra popular editada pelos Irmãos Mar.istas:
Maria, Ensinada à Mocidade.
Perdoem-me a digressão, mas desejava apenas indicar êstes
dois livros de ouro que aí possuímos em vernáculo, porque dentre
muitas e variadas e belas obras de Mariologia, estas são as mais
práticas, mais cheias de unção e acessíveis a tôdas as inteligências.
Ao encerrar estas linhas, faço votos para que em nossas almas sacerdotais se grave e se torne inabalável a convicção desta
verdade de que se fêz arauto um filho de S. Bernardo, o piedoso
D. C h a u ta r d 7 : Faça o que fizer o padre pela sua salvação
e pelo seu progresso espiritual e ,pela fecundidade do seu apostolado, há de se arriscar a construir sôbre a ·areia, se a sua atividade
não se fundar numa especialíssima devoção a Nossa Senhora.
7) Alma de Todo Apostolado.
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Haverá Uma Filosofia Cristã?
Pelo Pe.

J o sé V a r a n i, Professor de Filosofia no Seminário Central
da Imaculada Conceição do lpiranga, São Paulo.

Entre as diversas ciências que estudam os sêres à luz natural
da razão, nenhuma iguala, em excelência e profundidade, à sã e
verdadeira Filosofia. Tendo por objeto formal o ser, em tôda a
sua extensão, a Filosofia penetra-lhe os princípios constitutivos,
contempla-o em suas várias causalidades, relaciona-o com a Ordem Universal e não descansa senão quando atinge a Causa das
Causas, o Ser Supremo, D. O. M. Rainha das Ciências Naturais,
seu fundamento e fastígio, a Filosofia constitui uma genuína
sabedoria, isto é, explica-nos S. Tomás, citando Aristóteles, uma
ciência non qualitercumque, sed. . . rerum honorabilissimarum et
divinarum, acsi ipsa habeat rationem capitis inter omnes scientias. 1 Sabedoria, sem dúvida, porém natural, a Filosofia estará
sempre mais ou menos sujeita a imperfeições e obscuridades, como acontece com as obras humanas.
Bem mais privilegiada, pois, a Sagrada Teologia, apoiando-se
na luz divina da Revelação, constitui, indiscutivelmente, uma sabedoria ele ordem superior, sobrenatural, cujo objeto próprio, que
a especifica e a exalta acima ele tôdas as ciências, é o que há de
mais sublime e inefável. Deus sub ratione Deitatis. E' a Sagrada
Teologia que desvenda, aos olhares atônitos da criatura, os mais
excelsos mistérios da vida íntima de Deus Uno e Trino, de Deus
Encarnado, ele Deus Redentor. Não admira, portanto, que diante
de uma tal sapiência, divina e sobrenatural, a Filosofia desça
de seu pedestal de rainha, para, como instrumento hábil de verdade, servir à Sagrada Teologia, no estabelecimento lógico de
certas conclusões teológicas.
Formalmente distintas entre si ( cada qual tem o seu objeto,
a sua luz, o seµ método inteiramente diversos), a Filosofia e a
Teologia não podem, contudo, separar-se na vida real. Eis por
que se unem e se completam no mesmo espírito humano, na mesma criatura racional. E, neste congraçamento harmonioso, ambas,
sem perderem a própria autonomia científica, atingem o ponto culminante de seu desenvolvimento, inebriando, de gôzo e confôrto
espiritual, a alma sedenta das águas cristalinas da deliciosa sabedoria. O Tomismo, tão empolgante em suas linhas mestras,
1)

6 Eth. 6.
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quão inexpugnável em seus princípios basilares, não é outra coisa
senão o fruto sazonado dêste feliz consórcio entre as luzes da
razão e os fulgores da Fé. No Tomismo, como na Escolástica
em geral, é a Filosofia que demonstra os preâmbulos da Fé, como
sejam a existência de Deus e seus principais atributos, a possibilidade e o valor probativo dos milagres; é ela que oferece ao
teólogo as noções e princípios naturais, que o fazem compreender
melhor as verdades reveladas, ilustrando-as, em seguida, e redigindo-as num todo harmonioso e lógico; é ela, ainda, que muita
vez comprova, com argumento de razão, certas verdades da Fé,
defendendo-as, também, das invectivas dos adversários. De sua
parte, a Filosofia, ao penetrar, como afortunada Ancilla Theologice, no iluminado campo da Fé, enriquece-se de novas verdades
naturais, cuja existência e noção lhe passaram até então despercebidas, mas que, focalizada pela Fé, a excitam agora a demonstrarlhes, também pela razão, a sua consistência e veracidade natural; além disso, roborado pela luz infalível da Fé, o Filósofo cristão sente-se bem mais seguro em suas elucubrações racionais, visto como, entre estas, não poucas são aquelas que recebem, da
Sagrada Teologia, uma valiosa confirmação certitudinal; finalmente, norma inabalável de verdade, a Fé protege-o com firmeza
contra tantos erros e obscuridades, que infestam, não raro, até
os mais conceituados sistemas pagãos de Filosofia.
Bem estreitas são, portanto, as relações entre a Filosofia e a
Teologia, no sistema escolástico e tomista. Mas serão tais relações
um título suficiente, que legitime a designação de cristã à Filosofia de um Agostinho, de um Boaventura, de um Tomás de
Aquino? - Eis um problema debatido hoje por católicos e nãocatólicos, e cuja solução vai, agora, interessar-nos mais de perto.
Os R u s s os, estribados no princípio de que a razão não
é autônoma perante a Fé, concluem pela inexistência e pela impossibilidade de uma Filosofia Cristã. A Fé, dizem êles, penetrando a própria essência da razão, tira-lhe a liberdade natural do
pensamento, transformando a luz natural da inteligência humana
numa luz nova e inconfundível. Por conseguinte, já não será possível, no crente, uma distinção formal entre a razão pura e a razão
confortada pela Fé. E o pensador cristão já não poderá constrµir
uma Filosofia, que seja verdadeira e pura Filosofia, isto é, scientia
rerum naturali rationis lamine compara/a. E se pretendesse cultivar uma sabedoria natural, formalmente autônoma, estaria a
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desrespeitar a sua fé, a blasfemar contra a luz divina da Revelação. 2 Para os russos, em última análise, a Fé destrói a pura
Filosofia, e uma Filosofia cristã, no sentido estrito, não passa de
um conceito quimérico.
M. B I o n d e 1, pensador francês, no livro Le probleme de la
P/ziloso.phie catholique, se não funde a Filosofia com a Teologia,
como fazem os russos ortodoxos, pugna, entretanto, pela não separação das duas ciências, chegando a pretender que a verdadei_ra Filosofia será, não só lógica, mas formalmente, uma obra
apologética, uma orientação formal para a Fé católica.
Muito outra é a posição dos R a c i o n a I i s t a s e de alguns N e o - e s c o I á s t i c o s. Considerando a Filosofia como
ciência formalmente distinta da Teologia, afirmam que a Fé nunca lhe poderá dar nota intrínseca ou específica, sob pena de
destruí-la. Suas relações, portanto, com a Teologia serão sempre
extrínsecas, acidentais, sem caracterização profunda e real. Assim, E. B ré h i e r, racionalista, em Y-a-t-il une Philoso.p/zie c/zrétienne? 3, não hesita em escrever que uma filosofia nunca poderá
ser mais cristã do que qualquer matemática ou física.
Tal não é, porém, a conclusão de É t i e n n e O i I s o n, ótimo historiador da Filosofia Medieval e lídimo representante do
pensamento comum católico no assunto. Em sua obra L' Esprit
de la Philosop/zie Médievale demonstra como fato inegável, comprovado pela História, a existência de uma Filosofia nitidamente
cristã, especificamente distinta de tôdas as demais Filosofias grega, arábica, judaica e moderna.
Se, pois, nos é forçoso admitir, com a História, a existência
de uma Filosofia cristã, orientada pela Fé e para a Fé católica,
como poderemos explicar-lhe, doutrina/mente, o fato? Em que
sentido será realmente cristã a Filosofia, por exemplo, de um
Tomás de Aquino?
Por demais complexo é o problema, para que possa ser resolvido em duas palavras. Antes de tudo, importa distinguir, com
J. M a r i t a i n 4, entre Filosofia em seu conceito formal, e Filosofia em seu estado de existência e exercício. Filosofia, em seu
conceito formal é a Filosofia em si mesma, considerada na sua
essência metafísica, abstrata, de ciência racional, pelas últimas
3 ) Cf.
11 e segs.

J.

Mar i ta i n, "Philosophie Chrétienne". Paris, 1933, pág.

3 ) Revue de Métaph. et de Morale, (avril-juin), 1931.
4) Op. cit., pág. 27.
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causas, prescindindo, em absoluto, do sujeito pensante, do estado
em que possa encontrar-se, das feições múltiplas que possa ter
na história do pensamento. Pelo contrário, Filosofia no seu estado de existência e exercício é a Filosofia enquanto existe neste
sujeito, distinta das outras, determinada por aquêle conjunto de
notas características, fornecidas pela mesma liberdade de pensamento.
Feita tal distinção necessária, perguntamos: Uma filosofia
pode ser cristã em si mesma, em seu conceito formal e abstrato
de ciência filosófica? - Não, respondemos sem hesitar. E a
razão é clara. De fato, a Filosofia, em si mesma, no seu conceito
formal, é um hábito da inteligência, uma atividade do espírito
e, como tal, só pode especificar-se pelo próprio objeto. Ensinanos o Doutor Comum que, enquanto as substâncias têm em si
mesmas o princípio da sua especificação, as faculdades ou potências das substâncias têm-no apenas em suas operações ou
atos, os quais, por sua vez, encontram o seu especificativo no
próprio objeto formal. Eis por que, como atividade do espírito
o hábito intelectual, a Filosofia só pode ser especificada pelo
seu próprio objeto: os sêres, vistos em suas últimas causas, enquanto acessíveis, de si mesmos, à luz natural da razão. Especificamente, portanto, a Filosofia constitui uma ciência natural da
razão humana. Perfectum rationis opus 6 , no dizer de S. Tomás,
a Filosofia enquanto tal não poderá nunca usar de outra luz que
a luz natural da mente humana. Conseqüentemente, no seu conceito formal de scientia rerum, per altissimas causas, naturali ra,...
tionis lumine comparata, a Filosofia caracterizar-se-á sempre e
necessàriamente pelas mesmas notas intrínsecas e específicas de
sabedoria racional, humana, exista ela na cabeça pagã de um
Aristóteles, ou na mente cristã de um S. Tomás. E se à Filosofia,
enquanto filosofia, pudesse convir a nota intrínseca de cristã, a
filosofia já não seria uma ciência puramente racional, mas também sobrenatural e revelada: o que vai certamente contra a natureza mesma da Filosofia. Devemos, portanto, concluir, sem temor, que a Filosofia, enquanto Filosofia, nunca poderá ser, em si
mesma, cristã ou católica. E, por isso, o Tomismo, enquanto Filosofia, ciência racional, nada poderá dever ao Cristianismo.
Mas, se assim é, em que sentido será verdade que a Filosofia
Tomista é uma Filosofia realmente cristã? - Respondemos: A
6) Sum. Theol. II.• II.re, 45, 2.
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Filosofia tomista é Filosofia realmente cristã, enquanto considerada no seu estado concreto de existência e exercício. Expliquemo-nos.
A Filosofia, não sendo uma substância, requer, evidentemente,
um sujeito no qual possa originar-se e desenvolver-se. E' o Filósofo. Permanecendo sempre Filosofia, no conceito formal de
ciência racional, a Filosofia adquire, não obstante, na mente de
cada filósofo, uma tal qual ulterior especificação e individuação,
que, sem lhe alterar a essência metafísica, comum a tôdas as filosofias, lhe confere algo mais de intrínseco e característico, que
permite explicar a distinção profunda e a proliferação espantosa
das diversas correntes filosóficas da História. O filósofo, com
efeito, não escapa às poderosas influências do tempo, do ambiente, da religião, imprimindo, logicamente, em seu sistema, alguma coisa da sua personalidade, de sua formação intelectiva,
moral e religiosa. E' que actiones sunt suppositorum. E, de fato,
não é propriamente a inteligência do homem que raciocina e pensa; é o homem todo, a pessoa, que raciocina e pensa através de
sua inteligência. Se a águia altaneira não vence as regiões alcandoradas do espaço, com o rufiar apenas das suas possantes asas,
mas com o esfôrço equilibrado de todo o seu corpo, assim também o filósofo genuíno não domina as extensas paragens da contemplação metafísica, se não joga inteligentemente com tôdas as
fôrças de sua natureza animal, racional, social e religiosa. E' o
que faz precisamente o filósofo cristão, ao entregar-se às meditações filosóficas. Ainda que não raciocine enquanto cristão, todavia,
é sempre um cristão que está a raciocinar e a resolver os problemas naturais do espírito. Conseqüentemente, a sua filosofia virá
sempre marcada pelo sinete inconfundível de sua religião, de sua
dependência respeitosa a uma luz mais forte que a luz da sua
razão, a Luz divina da sua Fé Católica. Comprova-o exuberantemente a História da Filosofia. E nem poderia ser de outra maneira. Porquanto, na vida prática, é um absurdo pretender separar o cristão do cientista, como se fôra viável uma dupla personalidade num mesmo indivíduo: a do crente e a do filósofo, agindo
ambas com .absoluta independência, cada qual no seu campo, não
só autônomo, mas isolado e incomunicável. Absurdo, dizemos,
porque pretendê-lo seria professar a velha teoria da dupla verdade, inventada pelos averroístas e admitida por alguns modernos, segundo a qual uma coisa poderia ser verdadeira em filosofia
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e falsa em teologia. Mas quem não vê o ridículo de uma tal afirmação? Não é, porventura, uma só e a mesma a fonte suprema
de tôda a verdade, natural e sobrenatural, a simplicíssima e infinita essência divina?
Já podemos agora compreender e explicar por que a própria
filosofia de Aristóteles não se confunde com a Filosofia de S. Tomás, embora tenham ambas o mesmo fundo metafísico, as linhas
mestras do Estagirita. E' que um e outro viveram em condições
bem diversas, em estado bem distinto: o primeiro, em denso paganismo, o segundo em plena luz católica. Efetivamente, o pensador cristão, tendo consciência da elevação do homem à ordem
sobrenatural da graça; sabendo que a Revelação lhe descobre
verdades naturalmente inacessíveis à sua inteligência; não ignorando a grande fragilidade dà razão que, na ordem atual, devido
sobretudo ao pecado, muita vez não chega a atinar com certas
verdades, muito embora sejam, em si, naturalmente cognoscíveis;
conhecendo o valor e a inexpugnabilidade do depósito sagrado
da Fé, cuja certeza máxima se apóia na autoridade mesma de
Deus veracíssimo; compreendendo, outrossim, que nenhuma contradição é possível entre os dados da Fé e as conclusões da
Ciência, visto procederem todos de um só e mesmo manancial
de verdade: Deus scienti~rum, Dominus 6 ; diante de tudo isto,
repito, o filósofo cristão não pode deixar de encontrar-se num
regime novo de filosofia, num complexo de condições cujo estado
se distingue profundamente daquele em que viveu o filósofo pagão
e vivem hoje os modernos anti-cristãos. Não admira, portanto,
que a Filosofia de um católico seja uma sabedoria nitidamente
cristã, cujas conclusões, racionais e sólidas, não contrariam nunca os princípios da Fé católica e as bases da moral cristã; antes,
pelo contrário, se adaptam maravilhosamente à doutrina sobrenatural da Igreja. E vivendo neste e dêste estado cristão, onde a
Filosofia e a Teologia se estreitam numa união feliz e mutuamente
vantajosa, é que se abriram, ao Filósofo fiel, novas perspectivas
do saber, aumentando-se-lhe o poder visual de intelecção e proporcionando-se-lhe novos problemas às elucubrações metafísicas.
E, conseqüentemente, novas verdades, novas questões, desconhecidas da Filosofia pagã, vêm aperfeiçoar o conteúdo objetivo da
verdadeira Filosofia. Assim, ninguém o pode contestar, é conquista da Filosofia cristã o estabelecimento das verdades naturais sô6) 1 Rs 2, 5.
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bre a noção e a necessidade da criação: nem mesmo o gênio do
Estagirita chegara a vislumbrar a produção do mundo ex nihilo
sui et subjecti. 7 Igualmente, são obra da Filosofia cristã as idéias
precisas sôbre a Divina Providência e o govêrno do mundo. O
próprio conceito de natureza, como sendo algo real e consistente,
com potência para ser elevada a uma ordem superior, sobrenatural, supõe já o auxílio extrínseco da Revelação. A noção de pessoa, também, enquanto importa alguma coisa a mais sôbre o conceito de natureza, mesmo racional e indivídua, constitui um problema próprio da metafísica cristã. E, como êstes, muitos outros
problemas há, na Filosofia Cristã, que se não encontram em nenhuma Filosofia pagã. São questões novas, objetivas, que se introduziram legitimamente na Filosofia Cristã, mas graças à sua
aproximação à Sagrada Teologia, norma genuína de verdade,
também da verdade natural, ainda que o seja, neste caso, negative per se, et positive per accidens. E, realmente, só porque orientada pela Fé, e para ela dirigida, é que a Filosofia cristã possui
verdades que outras ignoram, evita erros em que outras fàcilmen. te resvalam, sente-se forte e esclarecida, quando outras nadam
em incertezas e obscuridades. Longe da Fé, a razão humana já
não pode, moralmente, atingir, só por si, o conhecimento global
e certo de muitas verdades naturais. Eis por que, explica-nos
Leão XIII, na encíclica .IEterni P.atris, falando dos filósofos pagãos e neo-pagãos: Inter nonnulla vera, quam scepe falsa et absona, quam multa incerta et dubia tradiderint de vera divinitatis
ratione, de prima rerum origine, de mundi gubernatione, de divina
futurorum cognitione, de malorum causa et .principio, de virtutibus
et vitiis. Só mesmo a luz clara e inconfundível da Revelação, ainda
que indireta e extrínseca, é que pôde confortar a chama fraca da
nossa inteligência, dando maior visibilidade natural a questões
e objetos, que se ocultavam e perdiam nas regiões obscurecidas
do paganismo e da miragem intelectual. Se é lícito ao filósofo ir-,
sem deixar o próprio campo de atividade, informar-se melhor do
sensível, junto das ciências físicas, por que, pergunta um autor
católico 8, haveria de se lhe negar o direito de procurar a Luz do
Alto para, sob o influxo de seu clarão, melhor se inteirar de Deus
e das verdades que Lhe dizem respeito? Pois só assim é que
7) Há, entretanto, certas passagens obscuras de Aristóteles que, conforme alguns autores, poderiam ser interpretadas no sentido de uma

criação.
ª)

J. Ma ri ta i n, op. cit., pág. 45.
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muitas verdades filosóficas, desconhecidas ainda da razão pura,
podem começar a ser deslindadas também pela luz natural da inteligência. E, neste sentido, é aceitável a afirmação de M a I e b r a n c h e : Os fatos da Religião ou os dogmas definidos constituem as minhas experiências . .. 9 Aceitáv.el, sim, mas evidentemente só enquanto não constituem mistérios propriamente ditos,
de todo inacessíveis à fôrça natural da razão. Além disso, cumpre
notar com O abri e I Mar c e 1 10 , que, do fato mesmo que o valor do dado revelado é absolutamente transcendente a tôda a experiência suscetível de se constituir sôbre bases puramente humanas, um paradoxo, um escândalo, se quiserem, surge para a razão,
devendo, sem embargo, ser irrestritamente aceito e abraçado pelo
filósofo cristão. Se êsse, com efeito, tiver a presunção de querer
diminuir o paradoxo, ou pior ainda, acabar com o aparente escândalo, procurando fundir a verdade revelada numa dialética de
pura razão, já não será mais um filósofo autênticamente cristão:
será, antes, um racionalista, um cristão desnaturado. E se é verdade que a fé católica encontra seu ponto de atração ontológica,
d'amorçage ontologique na expressão de O abri e I Mar c e 111 ,
fora e acima da ordem filosófica na Revelação pela qual se orienta, contudo não menos verdade é que Filosofia e Teologia serão
sempre ciências formalmente distintas e irredutíveis: dar-se-ão· as
mãos, sim, mas não se fundirão jamais em um só conhecimento.
Aristóteles, por desconhecer a Teologia revelada, tinha a Filosofia como a mais sublime obra humana, a mais perfeita realização da inteligência. Não assim os Padres da Igreja e os filósofos
cristãos. Fruto natural da razão, a Filosofia, no cristianismo, cede
o lugar de honra e de supremacia à sabedoria da Fé, participação
mais direta da sabedoria infinita e suma Verdade, Deus Nosso
Senhor. E, como é próprio das virtudes superiores confortar as
inferiores na ordem própria destas, explica-se por que a virtude
da Fé faz que o filósofo, já na posse natural dos conhecimentos
de Deus, de seus divinos atributos e de outras verdades filosóficas,
adira ainda com maior firmeza intelectual a êstes mesmos conhecimentos. Compreenderemos também por que, sob o clarão da Fé,
aparecem com mais esplendor certas verdades metafísicas, ao
mesmo tempo que se tornam mais fáceis e fecundas numerosas
9)

1 º)

J. Ma ri ta i n, op. cit., pág. 45.
Nouvelle Revue des Jeunes, 15 mars 1932.

Citado por

11) ld. ib.
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especulações da razão. E' que a Fé, veluti stella rectrix, guia e
orienta a inteligência cristã, a qual, sem perder a própria autonomia, dentro sempre de sua legítima esfera, pode, entretanto,
alcandorar-se mais firme e segura nas excelsas regiões do pensamento. 12 E porque, de fato, a doutrina católica orienta e fortalece o pensador cristão na conquista da verdade natural, a sua
filosofia será necessàriamente marcada com o sinete da sua Fé,
com o estigma da sua Religião: será uma filosofia realmente
cristã. E se todo grande filósofo é possuído de uma aspiração
mística, o filósofo cristão sente-se arrebatado para a sabedoria
inefável da Fé, que o desprende de si mesmo, atirando-o nos
braços de Deus. Eis por que sua posição de filósofo é mais privilegiada, mais propício o seu estado e, conseqüentemente, mais
profundas as suas aspirações, mais prodigiosa a vitalidade da
suá razão. E foi, não resta dúvida, sob o influxo benéfico da Fé,
que o tomismo pôde erguer-se altaneiro sôbre a rocha maciça
do aristotelismo, ( o qual summum attigit quod ratio ex se in phi-

losoplzica speculatione de principalibus veritatibus unquam prrestitit 13 ), dando-lhe aquêle necessário e ulterior acabamento que o
faz hoje aparecer, na História do Pensamento medieval e contemporâneo, como sendo o mais claro, o mais conciso, o mais sólido
dos sistemas filosóficos. E é justo e legítimo que o qualifiquemos
de cristão, já que, acalentado e beneficiado pela Fé, para ela se
orienta, em tudo conformando-se com a sua santa doutrina. E se
filosofia cristã não pode designar simplesmente uma essência, corno ficou explicado, mas sim uma essência sob um determinado
estado, convém agora frisar que êste estado especial importa
uma denominação intrínseca, uma qualidade especifica que, objetivamente, caracteriza e distingue esta essência filosófica, constituindo-a uma corrente nova de filosofia, profundamente diversa
das pagãs. Quando, portanto, dizemos que o Tomisrno é uma
filosofia cristã, se por filosofia quisermos entender apenas a suprema ciência da razão, no seu conceito formal, êle nada deverá
à Fé, mas tudo à só razão natural; se, porém, entendemos significar esta determinada filosofia, perfeitamente distinta. e especificada pelo estruturamento sadio e vigoroso de seus princípios e
conclusões, o tomismo deve o fato de ser filosofia, e verdadeira
filosofia, não só à razão, mas também, e bastante, às salutares

J.

12) Cf.
13) D o na

'-1

Mar i ta i n, op. cit., pág. 54.

t, lntroductio in Phil. Christ., CEniponte, 1935.
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influências da Fé católica. 14 Sem esta, estejamos certos, S. Tomás não teria jamais construído a sua monumental e empolgante
obra filosófica. Como tantos autores pagãos, êle não teria conseguido desvencilhar-se de inúmeros erros e preconceitos que obscurecem a razão, fazendo-a aderir, por vêzes, a doutrinas absurdas e ímpias.
E', pois, pretensão fútil, desastrosa, querer separar por completo a filosofia da teologia, sob pretexto de que são ciências formalmente distintas, ou que seja humilhante à razão ter, na teologia, uma norma de verdade natural. Se rejeitarmos o suave jugo
da Fé, em nossas elucubrações filosóficas, ver-nos-emos em breve
sobrecarregados e abatidos pelo intolerável aguilhão do êrro e
da incerteza. A Verdade é uma só, estamos cansados de o saber.
Mas, se quisermos possuí-la plenamente, um só é o caminho seguro: acolhermo-nos, decididamente, sob o calor e a luz dAquêle
que é, ao mesmo tempo, Luz e calor, Verdade e Vida, Jesus
Cristo, Lux mundi, Veritas et V ita.
Só J:,le é a Luz poderosa capaz de romper, de vez, com as
trevas do nosso orgulho e ignorância. "ln tenebris lucet". Mas,
porque divina, é ela uma Luz benigna e suave, que não força a
inteligência, nem lhe tolhe a liberdade de pensar. Urge que nós
mesmos, livremente, a abracemos, introduzindo-a logo para o íntimo de nossa alma, para que possa aí esparzir os raios salutares
de seu brilho divino, confortando-nos a inteligência e a vontade,
na conquista importante da Sabedoria infinita, que é o Sumo
Bem e a Suma Verdade.
Quão infelizes, pelo contrário, haveríamos de ser, se dela
fugíssemos, evitando-lhe o clarão benfazejo, como fizeram os orgulhosos judeus, cujas trevas intelectuais e morais se tornaram,
por isso mesmo, ainda mais densas e tristes: Et tenebrce eum non
comprehenderunt. Igualmente, teimando em prescindir da Luz da
Revelação, desprezando o confôrto da Fé cristã, é que os modernos filósofos perderam, em castigo de sua soberba e impiedade,
os mais preciosos tesouros da verdadeira sabedoria. Realmente,
quantos entre êles, imbuídos de panteísmo, já não conhecem nem
sequer a Deus pessoal; outros, eivados de evolucionismo, rejeitam
a origem divina do homem, trocando-a pela de vis animais; êstes,
obcecados por grosseiro materialismo, negam a alma espiritual,
1 ·1 ) Para maiores elucidações a respeito, cf.
págs. 55-57.

J.

Ma ri t a i n, op. cit.,
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livre e imortal do homem, subvertendo as bases da sociedade e
da ordem moral; aquêles mais, adeptos do ceticismo, pretendem
não haver conhecimentos certos, ser impossível uma ciência verdadeira. E a moderna filosofia anti-cristã, não querendo subordinar-se à ciência da Fé, esquivando-se à nobre tarefa de ancilla
theologice, tornou-se escrava do êrro e do absurdo, miragem apagada da genuína sapiência. Instar filii prodigi, comenta D o na t,

domo patria cum levitate relicta, ad extremam redacta est paupertatem. 16
Valiosas razões tem, pois, a Santa Igreja quando, pelos oráculos de Sisto V, Pio VI, Leão XIII e os últimos Pios, nos previne
contra a falsa e ímpia Filosofia moderna, recomendando vivamente o retôrno à sã e tradicional filosofia cristã de S. Tomás
e dos Escolásticos.
A encíclica .IEterni Patris, de Leão XIII, chega mesmo a
constituir um verdadeiro panegírico do Tomismo. E, r.a sua
prudente legislação, a Igreja não hesita em mandar, expressamente, pelo cânon 1366, § 2, do Código de Direito Canônico,
que nos Seminários Plzilosophice rationalis. . . st11dia. . . profes-

sores omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam
et principia, não se esquecendo de acrescentar eaque sancte teneant. E' porque, de fato, entre tôdas as filosofias, o Tomismo
representa o que há de mais sadio, vigoroso e conforme aos princípios da razão e aos ditames da Fé. Na doutrina perene do
Aquinense encontramos, ainda hoje, a chave de ouro para a solução de muitos· problemas do espírito e, na pessoa de S. Tomás,
temos o exemplar do verdadeiro filósofo cristão. E' com grande
respeito e suma gratidão, que devemos aproximar-nos do Doutor
Comum, para, em lhe assimilando os preciosos ensinamentos,
aprendermos também dêle a verdadeira sabedoria: viver inteiramente de Deus e para Deus. Realmente, si Sapientia Deus est,
verus philosoplzus est amator Dei. Foi o que se deu plenamente
com o Doutor Angélico, de quem escreve Pio XI, na encíclica
Studiorum Ducem: "Em S. Tomás verifica-se aquilo que se cita de
S. Domingos, seu patrono e legislador: Não falou nunca, senão
de Deus ou com Deus." Eis a razão por que a sua filosofia cristã
se conserva eminentemente atual, pois "Deus é o ato puro, a atividade contínua e incessante, ao passo que o homem é uma som::i,,,-,------•
16) D o na t, op. cit.
16 ) J. Ame a 1, São Tomás de Aquino. Pôrto, pág. 429.
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bra mudável e passageira.'' 16 Esta sua atualidade permite-lhe
aparecer-nos como o mais apto salvador e restaurador da inteligência no caos da hora presente. Porquanto, "a inteligência moderna apresenta dois caracteres opostos: por um lado, orgulho
desmedido e cego, que a leva a repudiar ou a contestar a Deus;
por outro lado, invencível falta de confiança nas próprias luzes,
que a leva a ensaiar e a repelir, sucessivamente, diversas hipóteses e diversos caminhos e a terminar por uma aberta confissão
de falência, através de tôdas as formas extremas do ceticismo e
do relativismo. S. Tomás cura ambos os males pelo modêlo vivo
que nos oferece. A sua lição de humildade é inexcedível - quando se prostra aos pés do altar, e suplica, entre lágrimas, o auxílio
e a iluminação divina para esclarecimento de questões difíceis
que lhe foram propostas. Nestes momentos, dir-se-á o mais ignorante, o mais incompetente dos homens, e vemo-lo manifestar,
com insistência, o receio de não poder vencer os obstáculos acumulados diante de sua débil razão tateante. Ao fim de algum tempo
ergue-se, depois de ter atingido as paragens do alheamento estático. Encaminha-se para a sua cela ou junta-se aos frades, a
quem dita os seus textos. E então, o espetáculo é outro: uma
inteligência forte, certa já dos rumos a seguir, capaz de resolver
com serena firmeza os problemas mais árduos, de avançar com
inteira decisão na clara estrada. . . Também hoje a inteligência
tem que adotar êste mesmo processo evolutivo - único suscetível
de lhe garantir a conquista da verdade. Primeiro, a humilde aceitação da sua inferioridade, da sua fraqueza, da sua obscura e
trágica impotência - o ansioso pedido de ajuda ao Princípio
de todo o bem, de todo o ser, de todo o conhecimento. Depois,
uma vez senhora das luminosas certezas vindas do Alto, uma
vigorosa, intransigente segurança na marcha resoluta para os
objetivos a alcançar. Só assim, retomará a inteligência a sua
missão legítima e terá as vitórias que ambiciona.'' 17
17)

ld. ib.
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A Arquitetura Barroca no Brasil.
Pelo Pe. D i n a r te. D u a r te P as s o s, C. M.,
Professor de Arte Sacra no Seminário Provincial de Mariana, Minas Gerais.
§ 19 Origens.

Com a religião, o sangue e a língua, veio-nos de Portugal
também a iniciação do senso estético. Nosso primeiro estilo arquitetônico religioso - que é o barroco - lança raízes profundas
na arte européia, através da colonização portuguêsa.
Descoberto e tomado em nome de El-Rei em 1500, sómente
um quarto de século mais tarde, como sabemos, começou o Brasil
a despertar os interêsses da metrópole. Fracassado o sistema de
colonização pela divisão em capitanias confiadas aos Donatários,
modifica o Rei a administração, criando um govêrno geral. Só
então se fundaram as cidades da Baía, e mais tarde do Rio de
Janeiro. E', pois, pelos fins elo século XVI que principia a história ela civilização brasileira. 1
Os portuguêses nenhum tipo de civilização encontraram no
Brasil de que pudessem servir-se. O índio bárbaro e a selva
virgem recuaram pouco a pouco, cedendo lugar à paisagem: a
igrejinha modesta e pobre formando a povoação, com seu cruzeiro ao centro. As moradias construíam-se, com efeito, ao tipo
de habitações provisórias; pensavam os capitães e colonos apenas
em fazerem fortuna rápida sem intenção de se fixarem definitivamente no país. Era êste aliás o traço especial da colonização
portuguêsa; impedir centros de expansão e civilização, fazendo
questão de manter os imigrantes na dependência perene da mãepátria. Assim, as igrejas, simples e modestas, não foram conservadas ou pelo menos deveram receber transformação. Nenhum
monumento arquitetônico resta ao Brasil do século XVI, sendo
raros os do século XVII. A maior parte da sua arquitetura antiga
se reduz a construções do século XVIII. 2 Quando, pois, passara
já o furor da Renascença, é que se começou no Brasil a edificar
construções mais sólidas, que iam justamente tomar proporções
maiores, na hora em que o barroco português entrava em sua
fase final.
1 ) A u g u s t o d e Li m a Jú n i o r, A Capitania de Minas Gerais,
pp. 305-313.
2 ) Pode-se notar, pelos documentos sobretudo relativos a Minas Gerais, que tôdas as suas grandes igrejas do século XVII foram erguidas
no lugar das primitivas capelas de Ordens Terceiras ou matrizes.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

329

Mas que era o barroco português?
A igreja portuguêsa prendia-se fundo ao pré-romamco
misto de elemento construtivo latino e ornamentação oriental,
fundidos por certos aspectos locais, e influenciados, para Portugal, pelos estilos visigodo, asturiano, e moçárabe. Com o inegável influxo das escolas românicas de Normandia e Auvérniã, originou-se o românico português. 3 Portugal não tivera assim, até
ao século XVII, outros estilos senão o românico e o gótico. ~ste
possuíra sua característica fachada e fôra sempre monumental;
aquêle, ao contrário, cobrira todo o território, altamente influenciado por franceses e mouros, desenvolvendo-se em tôdas as construções, maiores ou menores. O gótico português - o estilo manuelino - vem revelar-nos a tendência de onde cem anos mais
tarde brotará o barroco português: a liberdade de composição,
a originalidade decorativa, o emprêgo de símbolos inéditos e
alegorias bizarras trazidas do ultra-mar.
Realmente, os descobrimentos e as ousadas conquistas do
reino imprimiram na alma portuguêsa o amor pelo grandioso, pelas extensas decorações, pelas côres berrantes e o brilho infatigável dos dourados. As vistosas alfaias orientais, as opulências das
aventureiras façanhas da índia desenvolveram no povo português
o instinto da teatralidade e o gôsto do patético sob tôdas as formas. ·1 "São inumeráveis, informa-nos A u g u s t o d e L i m a
Jú n i o r, os documentos relativos à decorativa desta época, cobrindo os altares, as igrejas e fachadas com panos de armar, folhagens, figuras, colunas, festões, baldaquinos, sob os quais a
imagem do Orago ou do Santo festejado se colocava, ela própria
envôlta num dêsses espalhafatosos panos do oriente. . . Os motivos decorativos dos panos de armar passaram para a madeira,
e dessas armações se inspiraram os retábulos, os artesoados, os
painéis, os baldaquins abertos em talha policroma, já então estilizados sob a ação policial dos mosteiros e conventos." 5
Foi êste barroco - de religiosidade exaltada e patética, de
talha colorida e simbolista, de colunas torcidas, de flechas variadas em soberba estilização, de corucheus, pinhões, e bultosas
ª) Pe. F r a n e i se o N ava 1, Arqueologia y Bellas Artes, Tomo l,

p. 289.

4 ) Jo ã o Ri b e i r o Cri s t i a n o, Elementos de História da Arte,
pp. 453-455.
6) Augusto d e Lima Jú n i o r, Op. cit., pp. 321-323. Pe.
H e I iodo r o Pires, O Estilo Barroco e a Arte Sacra no Brasil, Rev.
Ecl. Bras. l (1941), pp. 108-113.
22
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árabes, de torsais e círculos, anjos e folhagens, de tetos em alfarge com pi'nturas triunfais, de imagens com pesados resplendores e vestes esvoaçantes, cheias de ouro e prata - foi êste
barroco, peculiar ao norte de Portugal, que as naus colonizadoras em boa hora transplantaram, de seu rico berço, para as terras do Brasil nascente.
§ 2 9 Característicos Gerais.

O barroco brasileiro é, pois, um ramo do barroco europeu,
e nisto se diversifica do de outros países do Continente, como
México e Peru, onde, dada a diferença da política da colonização
espanhola, para logo surgiram suntuosas cidades, criaram-se verdadeiros centros de artistas nacionais, imortalizados em magníficas catedrais, grandiosos colégios e construções de todo gênero.
Transplantado, porém, para um ambiente social e físico inteiramente diverso do europeu, adquiriu o nosso barroco característicos especiais e próprios, ostentando-se portanto, não corno
cópia servil, e sim como variedade, que suplanta, por vêzes, os
monumentos contemporâneos da arte européia e principalmente
portuguêsa.
Nossa arquitetura de então é sobretudo religiosa, predominando as igrejas dos conventos. As cidades antigas possuem, além
da igreja paroquial, bom número de outras igrejas, edificadas pelas Ordens religiosas, que desde o século XVI aqui iniciaram
suas atividades, para culminarem nos séculos XVII e XVIII. Assim, antes de todos, estabeleceram-se os Jesuítas 6 ; pouco mais
tarde, em 1580, possuíam os Carmelitas uma casa no Rio; desde
1581, encontramos os Beneditinos na Baía, em 1580 no Rio, e
depois em Olinda, Santos e Campos; os Franciscanos estabelecem-se primeiramente em Olinda, em 1585, e a partir de 1587 na
Baía; desta forma tôda cidade antiga, que foi mais ou menos
importante centro nos séculos XVII e XVIII, tem sua igrefa do
Carmo, de S. Francisco, de S. Bento.
Pululavam ainda, ao lado destas, os templos das Irmandades, Oráens Terceiras e Confrarias, expressivo característico da
º) Os Jesuítas chegaram ao Brasil a 29 de março de 1549. Era
chefe da grandiosa missão o Pe. Manuel da Nóbrega, cercado de mais
cinco companheiros, Padres: Leonardo Nunes, Antônio Pires, João de
Azpilcueta Navarro, e Irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jácome, que
se ordenaram depois. Cf. Pe. Ser afim Leite, S. J., História da Companhia de Jesus no Brasil, Vol. I, p. 18.
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vida religiosa de então, manifestação da crescente religiosidade
e prosperidade dos colonos: eram os Templos dos Terceiros Franciscanos, dos Carmelitas, das Mercês, do Rosário, e outros mais.
O caráter de nossa arquitetura é uniforme e constante. E
isto se explica fàcilmente, já por terem sido seus monumentos edificados todos num período relativamente curto ( séc. XVIII), já
pela penúria de mestres-de-obra, dada a dificuldade de sua emigração para a colônia.
Eis os principais característicos quanto à arquitetura e à
ornamentação. 7
1. Arquitetura.

1) Pequenas dimensões. - Realmente não eram necessanos
os templos maiores, porquanto para pequenas povoações contavam-se as numerosas igrejas dos diversos grupos de fiéis.
2) Uma só nave. - Característico êste que nasce evidente·mente do tipo comum de igreja pequena. Contam-se todavia algumas igrejas maiores, de três naves: S. Francisco na Baía, S.
Bento no Rio, a Catedral de Mariana, a Matriz de Sabará.
3) Duas tôrres. - E esta é uma lei imperiosa, a tal ponto
que não se podia imaginar uma igreja sem elas. E as de uma
só tôrre foram concebidas para terem duas, como é fácil verificar.
4) Exteriores muito simples. - As fachadas da arquitetura
barroca brasileira constituem um de seus grandes distintivos próprios. Modestas demais, contrapõem-se flagrantemente às européias e mesmo às contemporâneas do México e Peru. Ressentem-se
da falta de articulação arquitetônica, nada havendo que saliente
as molduras, colunas, nichos e ornatos, elementos tão essenciais
no barroco. Adornadas apenas com ligeiras decorações esculturais ao frontispício e em volta do pórtico, apresentam muito
espaço plano, que, caiado de branco, empresta ao edifício uma
ligeireza surpreendente.
5) Os interiores, ao contrário, são riquissímos. Mas não falamos da riqueza do ouro de sua escultura ornamental, e sim
7 ) Há, porém, algumas igrejas brasileiras que excepcionalmente não
se enquadram neste tipo descrito. Na Baía, temos um curioso exemplo
na Igreja da Ordem Terceira ele S. Francisco (1706), inspirada no barroco mexicano, com a majestosa fachada tôda trabalhada em talha de
pedra, ostentando mísulas, cartelas, anjos e atlântidas. Nossa Senhora
da Praia ( 1736-65), também na Baía, é diretamente inspirada no barroco europeu, tendo-lhe vindo de Portugal os planos e até as pedras para
os fundamentos. Em Recife, a fachada de S. Francisco é de um barroco
peruviano, e S. Pedro, cópia fiel do barroco europeu.
22*
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riqueza da composição e do acabamento de todos os pormenores.
Há uma escala variada: o tipo comum nivela-se com o barroco
europeu. Nos melhores modelos, entretanto, a decoração excede
a tudo que se possa imaginar: Por exemplo em S. Francisco e
na Catedral da Baía, na Capela Dourada de Recife, em S. Francisco da Penitência no Rio, na Igreja do Pilar em Ouro Prêto, na
da Conceição em Antônio Dias na mesma cidade, na Matriz de
Sabará, de Tiradentes e Caeté. O interior todo, paredes e por
vêzes o teto, é uma trama só de decorações plásticas. Os motivos
que recobrem paredes, pilastras, arcos, molduras são os costumeiros cio barroco: anjos, animais, mascarões, flores, grinaldas,
festões, frutos, acumulado tudo de modo compacto, intensamente
e na mesma escala por tôda a parte do templo.
A um tempo densa e delicada, esta ornamentação foge a um
princípio fundamental do barroco: a dinâmica da composição,
o barroco brasileiro é essencialmente estático, assemelhando-se
a composição e o desenho antes a um rendado constante e delicado. Acresce ainda que a escultura interior dos nossos templos
é sempre em cedro e não em estuque como a do barroco europeu.
E por fim é inteiramente dourada ou policromada. E êste particular
fornece a verdadeira orientação artística e quiçá a maior beleza
e encanto de nossos templos barrocos: "o ouro que estonteia, como
numa pujante ostentação da riqueza da terra ao serviço do Senhor do Céu.
Outro aspecto particular desta ornamentação dos interiores
é estender-se ela à sacristia, ornada por vêzes com maior cuidado
e riqueza que o próprio templo, na profusão de adornos como o
jacarandá, a prata e ouro nos oratórios e no teto, de ricos painéis,
azulejos e incrustrações de tartaruga e marfim. São especialmente belas as sacristias da Catedral, Carmo e S. Francisco na
Baía. O mesmo se diga dos conventos em suas dependências anexas à igreja, como salas capitulares, consistórios, claustros.
l::stes interiores apresentam, por fim, uma feição especial:
são sempre mobiliados, não havendo como na Europa espaços
vazios ou paredes nuas.
II. Ornamentação.

Os principais adornos dos interiores do barroco brasileiro
são os seguintes:
1) Obras de talha. - E é êste seu mais individual caracte-
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rístico. Executadas em cedro vermelho superam pela riqueza e
pela precisão às esculturas ornamentais européias exclusivamente
em estuques. Douradas ou policromadas, são de belíssimo efeito.
E, longe de perderem, assumem proporções suntuosas e severas
quando deixadas em sua côr natural, como no majestoso altar da
Igreja de S. Pedro em Mariana. Curioso e original modêlo do
mesmo tipo é o presbitério da Igreja de Baependi no sul de
Minas, com impressionante decoração representando flores e frutos da zona tropical; a primitiva capela de Catas Altas da Noroega apresenta-nos o gracioso motivo de um grosso cipó em cedro
emoldurando inteiramente o lindo altar-mor de talha.
2) Mobiliário de jacarandá. - Eis outro elemento que, em
originalidade, nada perde ao precedente. Desta madeira quase
preta e duríssima executavam-se as portas com seus portais e os
postigos das janelas, - precioso elemento da decoração das igrejas, - bem como armários e cômodas nas sacristias. Substituía
igualmente ao metal empregado na Europa nas grades que separavam as naves e capelas, ou emolduravam os trifórios, ou no
fabrico de utensílios como os magníficos castiçais de que se ufanam as igrejas de Ouro Prêto. Bela e original criação do artesanato artístico brasileiro.
3) Os azulejos. - Constituíam constante e encantador elemento decorativo de nossas igrejas. Sempre azuis, emprestam
às paredes algo de diáfano, e fresco. Ora em quadros alegóricos,
ora históricos, desenvolvem um assunto em série na parte inferior
das paredes. Encontramos belos azulejos em igrejas como N.
S. da Glória do Outeiro no Rio, S. Francisco na Baía, Carmo em
Ouro Prêto; geralmente, porém, ornam as sacristias, escadarias,
salas de espera e claustros. As mais ricas decorações em azulejo
encontram-se, para todo o Brasil, no convento dos Franciscanos,
na Baía.
4) Pratarias. - A admiração dos portuguêses pela prata
e seu gôsto pela ourivesaria encontraram forte apoio nas possibilidades da nova colônia. E não houve, assim, igreja que não possuísse rica e numerosa prataria decorativa, ainda hoje conservada
por muitas. (Baía, Ouro Prêto, Mariana, S. Caetano.)
Grandes lâmpadas de prata dependuradas diante dos altares constituíam um dos mais importantes elementos decorativos
dos interiores de nossas igrejas. Não faltavam igualmente vistosos
vasos de prata para enfeite dos altares, com flores de prata tam-
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bém, ao lado de varas de pálios, castiçais, turíbulos, galhetas,
lavandas, e mesmo retábulos inteiros de altares, ou frontais e
tabernáculos de que possui belo exemplo o Carmo da Baía. Os
vasos sagrados, cálices, custódias, píxides faziam-se em prata,
geralmente dourada.
Embora executados muita vez no Brasil, vinham diretamente
de Portugal os modelos e riscos de tão bela ornamentação.
§ 3 9 Dois Grandes Grupos.

Em recente estudo sôbre o barroco brasileiro 8 , o Professor
Wladslau Tatarkiewcz, da Universidade de Varsóvia,
pôs em evidência, dentro dêste tipo uniforme, a existência nítida
de dois grandes grupos perfeitamente caracterizados de nossa
arquitetura: o Grupo do Litoral e o Grupo do Interior ou das
cidades antigas de Minas. A diferença entre os dois grupos nasce de ser o Grupo Mineiro um barroco posterior, surgido apenas
em meados do século XVIII e numa região nova, sem tradições
arquitetônicas.
1)

Grupo do Litoral.

Como se sabe, os colonizadores estabeleceram-se primeiro na
zona norte da costa do Atlântico, fazendo apenas pequenas entradas para o interior. Somente as capitais das Capitanias eram
cidades melhor construídas. Temos assim, pertencendo a êste
grupo litorâneo, como principais, Recife e Olinda, Baía e Rio de
Janeiro, onde se conservavam os mais preciosos monumentos
antigos.
Possui P e r n a m b u c o - sobretudo em Olinda e Recife - numerosas e primorosas igrejas típicas de nosso barroco: Igreja de S. Francisco e o convento. Nela destacam-se o teto em forma de caixotões, arcos
e portais de cantaria, altares de fina e abundante talha, com motivos
ornamentais e alegóricos; são abundantlssimas as obras de jacarandá;
enriquecem-na ricos painéis de azulejos portuguêses do século XVIII, representando cenas bíblicas, e onze com cenas da vida de S. Antônio. S.
Pedro dos Clérigos é um monumento arquitetônico de rara imponência.
Igreja da Boa Vista, com seu frontispício todo de cantaria de Lisboa.
8)

W Ia d is I a u Tarta r k i e w c z, A Arquitetura Barroca do Bra-

sil. Série de artigos publicados no suplemento da Revista Ordem, do Rio

de Janeiro, "O Pensamento da Polônia Católica" (n. 7, 8, 9, 10, julhooutubro de 1944.) O Professor Tartarkiewcz, da Universidade de Varsóvia,
que visitou o Brasil em estudos, no ano de 1935, apresentou à Academia
de Ciência de Varsóvia um relatório sôbre "A Arquitetura Barroca no
Brasil", editado nos Anais da Academia, em língua polonesa e francesa;
o autor foi o primeiro que elaborou um trabalho geral e de conjunto
sôbre nossa arquitetui'a barroca, vulgar e indebitamente denominada de
"colonial".
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Igreja do Carmo, também do século XVIII. Matriz de Santo Antônio, construída no século XVIII. A Igreja da Penha, lembrando a Santa Maria
Maior de Roma, com 17 altares de mármore côr de rosa; suas portas
apresentam ricos relevos bíblicos. A Igreja do Espírito Santo, fundada
pelos Jesuítas em 1689. S. José do Riba Mar. Conceição dos Militares, cujo
interior é o mais· belo do Recife; embeleza-lhe o teto do côro expressiva
pintura da batalha dos Guararapes. As igrejas do Carmo, da Misericórdia,
e do Seminário, de S. Francisco, da Sé, de Santa Teresa, de S. Bento, de
S. João, e o Palácio Episcopal, em Olinda, são monumentos de alto valor
artístico.
A B a í a possui, principalmente em sua Capital, a maior riqueza de
nossa arte sacra dos tempos da colônia, verdadeiro berço e hoje relíquia
de posso passado artístico. Suas igrejas são numerosas, e sobremodo
ricas; Igreja da Graça, talvez a primeira igreja de nossa terra (15251527). Em seu teto contempla-se o belo quadro "Sonho de Paraguaçu".
Matriz da Vitória, indicada, muita vez, como a primeira igreja erguida no
Brasil; Varnhagen informa ter ela sido ereta como Paroquial, em 1552.
A Catedral, antiga igreja do colégio dos Jesuítas ( 1570), além de sua bela
arquitetura, encerra em seu interior ricas obras de arte, salientando-se
belas pinturas, e seu teto e altares de rica talha dourada, bem como altares e púlpitos de fino mármore; nela encontram-se os túmulos de Mem
de Sá e Vieira; possui a preciosa imagem de N. Senhora das Maravilhas,
tôda de prata. Igreja do Convento do Carmo (1585), cuja sacristia é considerada a mais bela do Brasil, rica em trabalhos de talha e mármore,
magníficas estátuas e pinturas; possui esta igreja móveis raríssimos de
jacarandá, e todo um. frontal e sacrário em fina prata lavrada. Capela da
Ajuda, onde abundam as talhas em jacarandá e se conserva o primoroso
púlpito das pregações de Vieira. Mosteiro de S. Bento, onde se encontram
os mais perfeitos móveis de jacaraodá. Igreja de Santo Antônio da Barra
(1770?). Ermida de Monte Serrate, com graciosos altares, grades de puro
jacarandá e um monumental crucifixo com lavôres de prata. Matriz de
S. Pedro, a mais rica da Baía em alfaias de prata, sobressaindo grande
crucifixo com rara ornamentação em prata. Matriz do Pilar (1718), possuindo belíssimas pinturas. Igreja da Misericórdia, com rica fachada; os
belos azulejos e o altar do salão nobre constituem maravilhas de alto
valor. Igreja da lapa (1744). Convento do Destêrro, cuja maior maravilha
se acha na capela cio Senhor Morto; com riquíssima talha, valiosos azulejos, frontal de prata; bem como na sacristia, que ostenta belo lavabo de
mármore. Convento de Santa Teresa, hoje capela do Seminário, possuindo ricos painéis ele azulejos alusivos aos santos da Ordem. Ordem Terceira de S. Francisco, com sua original fachada de barroco mexicano,
tôda em cantaria ostentando profusa ornamentação arquitetônica e belos
atlântidas; enriquecem-na notáveis pinturas no teto da nave (S. Francisco
entre anjos, abraçando o crucifixo), e debaixo do côro (tela de Nossa
Senhora rodeada de anjinhos e amamentando ao Menino Jesus), amplos
azulejos na sacristia e no claustro, numerosos utensílios de prata lavrada,
e precioso crucifixo de marfim em prata e jacarandá. Hospício da Boa
Viagem, onde são notáveis os azulejos (ex-voto) de cenas de viagens, e o
lavabo de mármore da Sacristia. Igreja e Convento de S. Francisco (iniciado em 1686), indubitàvelmente a mais bela e mais rica igreja do
Brasil; não há em tôda a nave, tetos, paredes, altares, um só ponto sem
suntuosa decoração de talhas, pinturas e dourados; particularmente bela
é a multidão de seus azulejos, religiosos, históricos e alegóricos, no átrio
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e em todo o claustro. Matriz da Rua do Passo (1718), com belos azulejos
da vida de N. Senhor e de S. Domingos, nas paredes da nave. Igreja da
Barroquinha, de severa fachada e antigas tôrres piramidais. Igreja da
Saúde, com preciosas pinturas e sobretudo numerosos azulejos nas naves,
com episódios da vida de N. Senhora e da Infância de Cristo. Igreja de
Santo Antônio da Mouraria, tendo amplos azulejos da vida do Santo.
Igreja da Conceição da Praia (1736-65), majestoso templo, com a suntuosa pintura da abóbada e riquíssimas alfaias; suas pedras vieram lavradas de Lisboa. Ordem Terceira de S. Domingos, enriquece-a monumental painel no teto da nave, representando o triunfo celeste de Cristo, tendo
em baixo os dois servos S. Domingos e S. Francisco; possui também
belíssimas peças de Jacarandá. Convento da Soledade é notável por suas
alfaias de prata cinzelada, sobressaindo belíssimo cruçifixo. Matriz da
Penha. Ordem Terceira do Carmo, de suntuosa fachada, e cujo maior tesouro é uma preciosa estátua do Senhor Morto. Igreja de S. Pedro dos
Clérigos, com sua curiosa cúpula semi-esférica na única tôrre terminada.
Matriz de Sant'Ana (1752), de linhas elegantes, com fachada de pedra lavrada; possui no interior oito admiráveis painéis de cenas eucarísticas.
Basílica do Bonfim (1745-1754), suas maiores riquezas são um crucifixo
trazido de Setúbal, na época de sua inauguração, os ricos azulejos das
paredes das naves e valiosa coleção de quadros a óleo, representando
cenas sacras diversas. (Cf. Pedro C a I mo n, Cidade do Salvador;
A n í b a 1 Matos, História da Arte Brasileira; Edgar C e r q u e i r a
O a I vã o, Relíquias da Baía.)
No Ri o d e J a n e i r o, da primitiva igreja terminada por Salvador
Correia de Sá, em 1583, no Morro do Castelo, mais tarde transformada
em Catedral de S. Sebastião, nada mais nos resta. Com efeito, em 1659,
devido a seu mau estado de conservação, passou-se a Sé para a ermida
de S. José, transladando-se em 1734 a pia batismal e o sacrário, com a Sé
Catedral, para a Igreja de Santa Cruz. Tinha fachada simples, de cantaria, com duas tôrres; e internamente, apenas algum trabalho de talha no
arco-cruzeiro. Em 1842, foi entregue aos capuchinhos italianos, que reedificaram o templo, hoje totalmente desaparecido com a demolição do Morro
do Castelo. - São estas as principais igrejas barrocas do Rio: Igreja
do Sacramento construida em substituição à primitiva. (1816-1859.) Está
situada na Avenida Passos; seu interior recobre-se de elegantíssima talha
atribuída a Antônio de Pádua e Castro e possui bela estátua de S. Sebastião, de Cândido Caetano dos Reis e Almeida; as tôrres da igreja
só foram construídas mais tarde segundo o projeto de Bittencourt da
Silva. - Mosteiro e Igreja de S. Bento, situado paralelamente ao Morro
do Castelo, teve sua primeira pedra em 1589, datando a igreja de 16351642. A fachada é simples e austera, dentro do tipo do barroco litorâneo;
as portas de madeira ricamente esculpidas datam de 1671. Profusamente
ornada nos arcos, paredes e tetos, de delicada talha dourada - trabalhada
por José da Conceição e Simão da Cunha em 1736, é seu interior uma
das grandes jóias artísticas de nossas igrejas barrocas; possui belas pinturas e preciosa prataria, devida esta a mestre Valentim e Martinho de
Brito. - Igreja de Nossa Senhora do Carmo (1755-1770), de elegante e
sóbrio barroco, com rica fachada de granito, dividida por duas colunas
jônicas, e encimada por belo frontão curvilíneo; o pórtico de mármore
branco é ricamente esculpido, a parte superior e a cúpula foram construídas mais tarde, sob risco da Côrte Real; o interior ostenta rica obra
de talha atribuída a Mestre Valentim e Antônio Pádua de Castro; possui
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preciosa prataria: banqueta, de Francisco de Paula Borges, lampadários de
Mestre Valentim e Martinho Pereira Brito, e o frontal do altar-mor, datando de 1738. - Igreja da Cruz dos Militares (1780-1811), erigida na
Rua 1.º de Março, em substituição à antiga igreja de Santa Cruz dos
Militares existente no local do antigo Forte de Santa Cruz; possui preciosa
decoração de característica talha do Mestre Valentim, representando na
capela-mor os martírios da Paixão, e no corpo da igreja, emblemas militares; é um belo modêlo de barroco, com ligeiro sabor clássico na fachada. - Igreja de S. José, edificada também em substituição à antiga
ermida de S. José, situa-se na rua ela Misericórdia; possui esplêndida ornamentação de talha, de Simeão de Nazaré, discípulo de Valentim; o risco
da igreja é de João da Silva Muniz. - Igreja de Nossa Senhora do Parto.
Foi reconstruída sob risco de Mestre Valentim em 1789, em substituição à
antiga igreja e Recolhimento, que datava de 1653; sobretudo no interior
conserva belos modelos artísticos. - Igreja de Nossa Senhora da Glória
do Outeiro. A primitiva igreja de Nossa Senhora da Glória data de 1671,
construída pelo ermitão Antônio ele Caminha; tentou reconstruí-la, em
1711, o C.º Francisco da Costa Corvenil, falecendo entretanto no mesmo
ano; foi logo depois reconstruída por pessoas devotas, seguindo gracioso
plano octogonal; encerra interiormente belas obras de arte, entre elas o
púlpito onde pela última vez se ouviu a palavra arrebatadora de Mont' Alverne. Igreja de S. Francisco da Penitência. Terminada em 1772, apresenta
bela fachada barroca e possui suntuosa decoração em talha dourada, e
magníficas pinturas de José de Oliveira, principalmente a glorificação de
S. Francisco no teto da nave; são especialmente belas as grades de jacarandá com imbutidos de metal, datando de 1724. - Igreja do Bom Jesus
do Calvário. Substituiu a antiga do mesmo nome, construída pela devoção
de José de Sousa Barros; está situada na antiga rua do Sabão; apresenta
bela e elegante fachada barroca; o interior é enriquecido com antiga talha,
semelhante à S. Francisco da Penitência, e com pinturas de José Leandro, entre as quais rico painel da "Ascensão de Cristo". - Igreja do
Hospício, edificada à rua do Rosário, e de fachadas simples; em sua talha
trabalharam Manuel Francisco dos Santos e Mestre Valentim; possui ricas
alfaias de prata, cinzeladas por José de Oliveira Coutinho; conserva boas
pinturas, entre as quais o painel da "Senhora da Conceição", de Raimundo
da Costa, e da "Senhora da Boa Morte", de Leandro Joaquim, em cumprimento do voto que fizera para livrar-se de grave doença que o acometera. - Igreja de S. Pedro do Clérigo. Erguida pela Irmandade de S. Pedro, sob a grande proteção do Bispo D. Frei Antônio de Guadalupe; situava-se na rua de S. Pedro; era um belo templo barroco de naves e
frontispício ondulantes e tôrres arredondadas, terminando em cúpulas
semi-esféricas; interiormente, ornava as paredes e altares bela obra
de talha barroca; sabe-se que recentemente o govêrno da União, tão intransigente a respeito de nossos monumentos históricos e artísticos através do SPHAN - não hesitou em demolir o precioso templo para
a abertura ele uma avenida. - Igreja de S. Francisco de Paula. A Ordem
do Santo Patriarca foi ereta por provisão de 9 de julho de 1756, iniciando
pouco depois as obras da igreja; exterior imponente, com belo frontão
em arco conopial; grande parte de sua talha ornamental é devida a Mestre
Valentim, que não pôde terminá-la, substituindo-o Pádua de Castro e Chaves Pinheiro; seu teto coberto ele artesões é especialmente belo; Manuel
da Cunha dourou a talha e deixou-nos painéis sôbre a vida do Santo;
Chaves Pinheiro esculpiu em madeira os doze Apóstolos, e fêz, com AI-
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meida Reis, os baixos relevos aludindo a episódios da vida de S. Francisco
de Paula. - Capela Imperial. Erguida no antigo local da ermida de
Nossa Senhora do O', pelos frades do Carmo, e transformada em 1808 em
Capela Real, é hoje a suntuosa Catedral do Rio de Janeiro; possui riquíssimos painéis, e preciosos trabalhos de José de Oliveira e Manuel da
Cunha; Caetano Ribeiro fêz em 1850, mediante processos químicos, reaparecer o antigo painel da família real, obra de José Leandro, apagado
pelo próprio autor diante das fúrias populares em 1831. - Igreja de
Nossa Senhora do Rosário (1708-1728). De fachada simples e austera, com
belas tôrres quadradas terminando em cúpulas octogonais quase bulbosas; apresenta um frontão de gôsto clássico; foi edificada pela Irmandade do Rosário e S. Benedito cios Homens Pretos, com a proteção da
devota D. Francisca Pontes. - Igreja de Santo António. Anexa ao convento cio mesmo nome; é a mais antiga igreja do Rio de Janeiro, tendo
sido lançada a primeira pedra a 4 de junho de 1608; nunca foi reconstruída,
mas apenas reformada e melhorada; possui rica ornamentação em talha,
primitivamente dourada (até 1825); depois desta data tôda a bela obra
de talha foi pintada de branco, datando a pintura atual, em côr de azeitona com frisos dourados, de 1922, mandada executar pelo guardião Frei
Inácio Hinte, que restaurou por inteiro o grandioso templo; a capela-mor
apresenta dezesseis painéis antigos, alusivos à vida de S. Antônio; o pintor Pedro Cechet ornou com novos painéis o alto do arco cruzeiro e o
côro; a sacristia, sem dúvida, a mais bela do Rio de Janeiro, é ainda a
primitiva, com lindos painéis da vida do Santo no teto, em largas molduras
douradas, e ricos azulejos na parte inferior das paredes; o arcaz da sacristia data de 1745; conserva-se nesta igreja a imagem de S. Antônio
executada pelo Irmão porteiro, e a respeito da qual conta a tradição ter
sido a cabeça esculpida de modo milagroso, enquanto · o porteiro fôra
buscar, para um mendigo, as sobras da refeição. - Igreja da Candelária.
Prende-se em sua origem à primitiva capela da Candelária erigida em
cumprimento de um voto de Antônio Martins de Palma e sua espôsa
Leonor Gonçalves, salvos em alto mar pela invocação de Nossa Senhora
da Candelária; aportados ao Rio, ergueram a primeira igreja em 1630;
ameaçando ruínas, a Irmandade da Candelária (estabelecida de 16831699) procedeu à sua reconstrução a partir de 1775; encarregou-se do trabalho o engenheiro sargento-mor Francisco João cio Rocio, que lhe deu
bela fachada barroca, terminada em 1811; apresenta soberba cúpula à
imitação de S. Pedro em Roma, terminada em 1857; é o grandioso zimbório (obra de Ferro Cardoso, concluída em 1877) enriquecido com quatro
colossais estátuas cios Evangelistas e outras quatro representando a Fé,
a Esperança, a Caridade e a Religião; possui êste templo grande tesouro
artístico: as portas da frente, esculpidas em bronze pelo escultor português Teixeira Lopes, primoroso relêvo no batistério, representando o
Batismo de Cristo, grande profusão ele mármores nos altares e púlpitos;
entre as maiores riquezas da Candelária, contam-se entretanto os numerosos e belos painéis de Zeferino· da Costa, no teto da nave central (relembrando seis episódios da história da Igreja, desde a partida de Antônio
Martins, da Ilha de Palma, até à inauguração do novo templo em 1811),
nos oito gomos da cúpula (oito painéis convergentes para o anel do lanternium, estampando a Virgem Santíssima, as virtudes teologais: Fé,
Esperança e Caridade, e as virtudes cardiais: Prudência, Justiça, Fortaleza
e Temperança) e no fundo do côro, onde se vêem a coroação da Virgem,
e a invocação a Santa Cecília, venerada pela família imperial e fiéis; a
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porta do Sacrário ostenta precioso mosaico, trabalho em mármore policromo; tôdas estas maravilhas de arte fazem realmente da Candelária
o mais suntuoso templo do Brasil. - Finalmente, a Igreja da Misericórdia, datando de 1705. (Cf. também Frei B as í 1i o R õ w e r, O. F. M.,
O Convento de S. Antônio do Rio de Janeiro; Igreja da Candelária, Rio,
1930, e Jornal do Comércio, Edição comemorativa do Ano Santo, 1925.)

Contam-se ainda outros centros menores e por isto menos
importantes no ponto de vista artístico: Paraíba, Vitória, Campos,
S. Fidélis 9 ; e outros mais isolados ainda, no extremo norte, em
Belém e Manaus. São êstes os centros do Grupo Litorâneo.
E' sem dúvida o Grupo mais antigo,· embora possua poucas
construções do século XVII, as quais, porém, decidiram do caráter arquitetônico da região. 10
Eis suas notas características:
l) Constroem-se as igrejas no mesmo correr dos outros
edifícios, sobressaindo apenas as fachadas do templo. E' uma
conseqüência da densidade de construções nas cidades litorâneas.
2) As construções são maciças, segundo o tipo primitivo do
românico português.
3) Predominam as linhas retas. Planta, elevação, fachada,
interior, tudo se rege por linhas retas, reservando-se a curva apenas para a decoração. Excepcionalmente, as extremidades das
naves são ligeiramente curvas - como Nossa Senhora da Praia,
na Baía, e S. Pedro, em Recife - , ou apresentam mesmo um
octógono como na igrejinha de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio.
4) As fachadas s~o de regularidade quase monótona, mantendo-se rigorosamente as divisões dos planos horizontais e verticais. Sempre três andares, indicados na fachada pelo rcz-do-chão
n) S. Fidélis, ao Norte do Estado do Rio, possui belo templo, devido
ao esfôrço de seus primeiros colonizadores, os capuchinhos Fr. Ângelo
de Lucca, Vi tório di Cambiasca e Tomás de Castelo; uma inscrição do
dia da bênção da igreja lhe assinala a data 1799-1809, escrita pelo próprio
Fr. Vitório sob o painel que fizera no altar-mor, representando o martírio
de S. Pidélis; dos documentos apresentados em seu livro Nosso Progresso,
R u i F e r n a n d e s S e i x a s indica que a construção do templo principiou em 1784. Esta igreja foge ao tipo do nosso barroco português,
feita como foi por capud1inhos italianos: apresenta três fachadas correspondentes ao pé e aos braços da cruz latina de sua planta, e é encimada
por bela cúpula florentina; vê-se separada da igreja a imponente tôrre,
no mesmo estilo e terminando cm cúpula semi-esférica.
1 º) A costa atlântica abaixo do Rio não seduziu aos primeiros colonizadores, e por isto poucos monumentos aí se encontram, de importância
para o estudo da arquitetura nessa fase. Em Santos e S. Paulo pode-se
dizer que os vestígios da arte primitiva desapareceram, quando, no comêço do século XIX, estas cidades progrediram.
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com varias entradas para o primeiro, e cinco janelas para o segundo, e as tôrres para o terceiro.
Distinguem-se assim as fachadas litorâneas, do barroco europeu - que só possui um janelão - pelo excesso de aberturas
que roubam o espaço aos desdobrá.mentas arquite_tônicos.
5) As janelas. As mais antigas são baixas, pequenas, em
ângulos retos. Tornam-se ao depois mais compridas e se ondulam
as linhas superiores.
6) As tôrres, sempre quadradas, colocam-se no mesmo nível
da fachada, pouco excedendo em altura ao corpo do edifício. As
mais antigas recobrem-se com simples pirâmides quadrilâteras; só
mais tarde se encontram as coberturas em melão, de linhas mais
suaves, flanqueadas por coruchéus.
7) Os i,zteriores do grupo litorâneo são os mais ricos da
arte brasileira. Os altares sempre esculpidos, ligam-se entre si
pelo mesmo sistema decorativo, e as paredes recebem integralmente densa escultura dourada. A disposição uniforme é característica: em baixo, filas de altares laterais, em cima, séries de
trifórios ou balcões. As naves recobrem-se com teto chato ou
aba!-'lado em alfarges esculpidos e dourados.
II. Grupo Mineiro.

A febre do ouro, do diamante e das esmeraldas atraiu, pelos
inícios do século XVIII, a cobiça dos descobridores que edificaram em Minas uma série de cidades, pequenas embora, mas naturalmente prósperas. Entre as mais importantes, contam-se: Ouro
Prêto, Mariana, S. João dei Rei, que com outras menores
- Sabará, Congonhas do Campo, Tiradentes, Caeté, e alguns
povoados como S. Caetano e Furquim . - formam um grupo de
estilo homogêneo, ao lado do barroco do litoral.
E' Ou r o P rê to (antiga Vila Rica e ex-capital da Capitania) o
maior e mais rico centro do barroco mineiro. Possui várias igrejas e capelas. Entre estas notam-se como principais a de Nossa Senhora da Piedade (construção de canga, 1720), no morro da queimada, notável pela
talha de seus altares, balaustrada e cômodas de jacarandá; foi restaurada
em 1937. Capela. de S. João Batista, o mais antigo templo de Ouro Prêto,
erguido pelos descobridores, também em canga; aí funcionou o Pe. Faria,
capelão da expedição; possui curiosa imagem de S. João em cedro, e interessante pintura dos doze Apóstolos no altar-mor. Capela de Nossa
Senhora do Rosário (1740-1756) chamada de Capela do Pe. Faria, mas
realmente construída depois da retirada dêste para Guaratinguetá. São notáveis a talha dourada e a pintura da capela-mor. - As principais igrejas
são: Nossa Senhora da Conceição de AnMnio Dias, começada em 1727
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em substituição à velha capela da Conceição, de 1699; o "Registro da
Câmara de Mariana" (do vereador Joaquim José da Silva) atribui a arquitetura da igreja a Manuel Francisco Lisboa. Diogo Vasconcelos sugere
a autoria do risco para Pedro Gomes, autor do risco da Igreja do Pilar;
bela igreja, com boas pinturas e profusa talha hoje pintada de branco,
na capela-mor; nota-se, a modo de atlântidas, nas pilastras do altar-mor,
duas cabeças de índios com cocar estilizado, possui belas e monumentais
cômodas de jacarandá. - Nossa Senhora do Carmo (1766-1772). Risco
de Manuel Francisco Lisboa e arrematada por João Alves Viana (cf. Livro
1. da Ordem, pp. 107 e 108); notável pelas esculturas em pedra sabão
e talhas de madeira, como pelas belas portas internas balaustradas, castiçais, cômodas e bancos de jacarandá; possui, sustentando o côro, belas
colunas invertidas, de muita originalidade; conserva a capela-mor ricos
painéis de azulejos, reproduzindo episódios sacros da Ordem; as pinturas
ou douraduras do altar-mor, altares laterais, cimalhas e frestas do corpo
da igreja são de Ataíde; em 1908 Angelo Clérici fêz nova pintura em
tôda a capela; o belo lavabo da Sacristia, os ornatos do pórtico em pedra
sabão e os arcos do côro foram arrematados pelo mestre-canteiro Francisco de Lima (Livro cit., pág. 173); os dois altares laterais de S. João
e Nossa Senhora da Piedade são obras do Aleijadinho (Livro 2. pág.
70); esta igreja substituiu a capelinha de Santa Quitéria existente no local,
anteriormente a 1766. - Nossa Senhora das Mercês e Perdões (Mercês
de Baixo). Terminada em 1772, também erguida em substituição à antiga
capela, doação de D. Branca de Oliveira Leitão; possui belas imagens antigas e interessantes castiçais coroados de anjinhos; há nesta igreja trabalhos não identificados do Aleijadinho e Ataíde. (Livro 2.°, p. 71.) Mercês de Cima. Começada a construir em 1771, em substituição à antiga, existente no mesmo sítio; possui belo medalhão no pórtico, em
pedra-sabão, representando a Virgem com os braços abertos em proteção
aos cativos dos moums, executado por Manuel Gonçalves Bragança; os
painéis da sacristia são modernos, obra de Ângelo Clérici. - Nossa
Senhora do Pilar (Matriz), cujo risco é, pelo "Registro da Câmara de Mariana", atribuído ao sargento-mor Pedro Gomes, e a execução a Antônio
Francisco Pontal, irmão de Manuel Francisco; existiu desde 1711 a capela
de Nossa Senhora do Pilar, a que sucedeu a nova igreja erguida em
tôrno da primeira; em 1825 recebeu uma tôrre no centro da fachada,
pouco depois substituída pelas duas laterais; em 1848 concluiu-se a fachada atual; possui rica banqueta de prata, além de outros objetos, como
custódia, sacras, e cams paramentos. Todos os altal'es e as paredes da
capela-mor ostentam opulenta talha dourada, fazendo-a uma das mais
belas igrejas de Minas; no altar de Nossa Senhora das Dores há, interessantemente, duas águias camadas,· servindo de atlântidas; são também
notáveis as pinturas dos tetos e paredes; a nave, em forma de ampla
elipse, é majestosa e tivera outrora parte das paredes dourada, criminosamente pintada em tempos passados. - Nossa Senhora do Rosário. Começada a construir em 1785, tôda de pedra aparelhada e sob risco talvez
de Antônio Ferreira de Sousa Calheiros; quanto à forma, será talvez a mais
bela igreja do Brasil, nas graciosas ondulações de suas naves em elipse,
- salientando-se o original arco cruzeiro inclinado - fachada curvilfnea
em meio círculo, inclusive o telhado de bela projeção eliptóide; as pinturas dos altares denotam a maneira de Ataíde; o teto da sacristia apresenta belos painéis de cenas evangélicas; como sempre substituiu à primitiva capela. - Santa lfigênia ou Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
0
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ou do Alto da Crnz, data do fim do século XVIII, trazendo a Cruz do
alto da fachada a data de 1785; é especialmente bela a talha do tapavcnto; possui a igreja ampla cômoda de jacarandá e algumas pinturas
antigas e belos altares de talha dourada e colorida. - Siio Francisco de
Assis, pertence à Ordem Terceira de S. Francisco de Assis, a primeira
instituída em Ouro Prêto desde 1745. Foi arrematante da obra em 1794
o Mestre Domingos Moreira de Oliveira, sendo louvados por parte da
Ordem Antônio Francisco Lisboa e José Pereira Arouca; o projeto ou risco
continua atribuído ao Aleijadinho, embora Augusto de Lima Júnior, em
seu livro O AleijadiTZho e a Arte ColoTZial ( 1942) o atribua, com argumentos mais de crítica interna, ao advogado da Ordem, o inconfidente
Cláudio Manuel da Costa; é talvez a mais rica igreja em obras artísticas;
esculturas em pedra-sabão e madeira, ricas obras de talha do Aleijadinho
e soberbas pinturas de Ataíde, de que daremos notícia ao falarmos da
escultura e pintura. - S. FraTZcisco de Paula (1804-1878). Construída
sob risco do sargento-mor Francisco Machado da Cruz; possui, na escadaria da frente, quatro belas estátuas dos Evangelistas, em louça de
Santo Antônio do Pôrto; seu tapavento é dos mais belos de Ouro Prêto;
guard:i. belos painéis, de pintura posterior a 1845. - S. José (1752-1811).
Erguida em substituição à primitiva capela da Irmandade (1720); sofreu
a igreja reparos importantes em 1885; é curioso o lavabo da sacristia;
tem belas pinturas, obra mais recente, de Ângelo Clérici. - S. Miguel e
Almas ou Senhor Bom Jesus das Cabeças; existe aí um livro, rubricado por
Tomás Antônio Gonzaga, em quatro de janeiro de 1785; o que de mais
belo possui êste templo é o coroamento da porta principal, em pedrasabão. O nicho ela estátua de S. Miguel assenta sôbre um painel em alto
relêvo, representando as almas prestes a deixarem as chamas de fogo elo
Purgatório. Diogo de Vasconcelos atribui-o ao Aleijadinho; possui o templo bela imagem do Senhor morto, ele notável expressão fisionômica.
(Cf. Manuel Bandeira, Guia de Ouro Prêto; Diogo de Vasconcelos, A Arte em Ouro Prêto; Aníbal Matos, Monumentos Históricos, Artísticos e Religiosos de Minas Gerais.)
M a r i a n a, antiga vila do Ribeirão de Carmo, conservou belos monumentos típicos de nosso barroco mineiro. - A Catedral. Com a criação
da Vila do Carmo em 1712, sua capela ela Conceição ( de 1703), elevada
à dignidade de Matriz, foi aproveitada como sacristia da nova sede paroquial, continuando-se daí os acréscimos necessários; esta mesma Matriz,
ao criar-se o Bispado em 1745, foi restaurada e ampliada para funções de
Catedral; iniciadas as obras em 1745, só se concluíram cm 1752; em 1796
sofreu novas reformas, datando de então seu frontispício, simples e severo, porém grandioso e nobre, tal qual o temos hoje. Apresenta planta
basilical, com três naves, separadas por pilastras e arcos harmoniosos;
a decoração em talha do altar-mor é característica da época, um tanto
modesta e discreta; os altares laterais apresentam maior profusão de
ornamentação, e o de S. João Evangelista oferece-nos mesmo bela decoração plateresca; especialmente bela é a capela-mor com dois tetos em
barrete tanto para o altar como para o presbitério capitular; a grande
ornamentação e harmonia das linhas dão ao templo verdadeira suntuosidade religiosa e artística ; acrescentaremos a isto o brilho que lhe
emprestam a rica prataria que possui e raros paramentos de lhama em
ouro e prata. - Igreja de S. Francisco de Assis (1762-1794). Pertencente
à Ordem Terceira da cidade; foi a obra de pedra arrematada por José
Pereira Arouca e a de madeira por Sebastião Martins. A fachada aproxi-
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ma-se da de S. Francisco em Ouro Prêto, embora mais simples; não
dispensa todavia o medalhão clássico sôbre o pórtico, talhado na pedrasabão, de belos contornos e ramalhetes, trazendo ao centro a inscrição
relativa à igreja, e ao alto os sim bolos da Ordem; o belo florão é atribuído
por Salomão de Vasconcelos à autoria de José Ferreira dos Santos; 0
risco adotado, segundo documentação coligida pelo Revmo. C. R ai m u n d o T r i n d a d e, em obra inédita, é de José Ferreira dos Santos,
com modificações de Arouca; o interior, embora sem abundância de talha
e decoração, dá todavia uma impressão de grandiosa simplicidade e de
muito harmônica beleza: o altar-mor, artisticamente estilizado em ramagens
douradas, colunetas, nichos e anjos, os púlpitos em pedra-sabão finamente
cinzelados, as colunas invertidas do côro, as pinturas impecáveis do alferes
Manuel Ataíde da Costa transmitem ao conjunto algo de suntuoso que
deleita e repousa. - Igreja do Carmo (1784-?). Substituiu a antiga capela
do Menino Jesus, erguida em 1759 pela Ordem Terceira do Carmo, que
se transladava então da Capela de S. Gonçalo. Supõe-se ter sido o Mestre
José Ferreira dos Santos o autor do projeto da nova sede da Ordem;
arrematou-a Domingos Moreira; a fachada é grandiosa, pela elegância das
linhas curvilíneas de todos os elementos arquitetônicos, inclusive as tôrres
redondas; particularmente primoroso é o medalhão do frontispício, ostentando entre florões e anjos o escudo da Ordem; a escultura dos altares
é graciosamente sóbria, dominando as colunas estriadas, as cartelas ondulantes sob o conjunto dos arcos; os púlpitos são igualmente em pedrasabão, de fino rendilhado; a impressão que nos deixa, aumentada pela
profusão do branco, é de uma leveza ampla e grandiosa. - S. Pedro dos
Clérigos. Ignora-se a data de início da construção; certo é todavia segundo
informação do Sr. C.º R ai m u n d o T ri n d a d e (Efemérides da Arquidiocese) que a irmandade de S. Pedro dos Clérigos, que promoveu e
adiantou a construção, fôra aprovada desde 1731, começando todavia a
funcionar só em 1749; por outro lado, cio arquivo da Câmara de Mariana
consta qur em 1748, quando se tratou de abastecimento de água para a
cidade, já se falara no "Chafariz de S. Pedro", ainda hoje existente nas
proximidades da igreja. Tôda de pedra, iguala em tudo à planta ondulante
e elíptica do Rosário de Ouro Prêto, excetuando-se a fachada retilínea,
com ligeira curva na parte central, encimada por solene escudo papal em
pedra-sabão; supõe-se ter sido seu projetista o mesmo autor do belo plano
do Rosário de Ouro Prêto (Antônio Pereira de Sousa Calheiros) de 1785,
quando em Mariana, D. Frei Manuel que começara as obras de S. Pedro,
paralisava-as, por falta de recursos financeiros; mais de um século depois,
o Sr. Arcebispo D. Silvério Gomes Pimenta construiria externamente a
obra incompleta com a edificação das duas tôrres; o interior inacabado
de S. Pedro prometia uma deslumbrante realidade, como se deduz do
altar-mor, único que se terminou: é o que de mais grandioso nos legou
a arte mineira e talvez nacional, em talha de cedro puro, com rendilhados,
profusões de arcos, molduras graciosas, ricos florões, anjinhos, palmetos
e acantos de mais de metro - uma inexplicável suntuosidade de inigualável valor artístico. - Arquiconfraria de S. Francisco. Ergueram-no os
irmãos da Ordem do Cordão de S. Francisco em 1784, em substituição
à primitiva capela de N. Senhora dos Anjos. Salvo reformas que o livraram da ruína total, é o mesmo que nos veio de 1784, simples na fachada
e no interior, obra custosa e dedicada de uma Ordem pobre; nêle não
predomina o barroco profuso da Sé, nem mesmo o mais simples do Carmo
e S. Francisco; colunas retas, arcos e capitéis discretos, rendilhados só0
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brios, são todavia salientados pelo predomínio das côres brancas que
dão a todo o interior algo de suave e harmonioso. - Capela do Seminário
(Menor). O seminário foi das primeiras cogitações do primeiro Bispo,
desde sua posse em 1748; é de 1750 a instituição do Seminário; data,
entretanto, de D. Frei Domingos Contevel (1778-1793) a construção da
artística e graciosa Capela de Nossa Senhora do Seminário da Boa Morte, dirigidas pelo mestre José Pereira Arouca. Seus altares reproduzem
em ponto menor o que o barroco deixara de mais primoroso e empolgante
na ormentação da Sé; é notável a bela pintura monumental e alegórica
no teto da capela-mor, obra de Antônio Martins Silveira, pago por êste
serviço em 1782. - Igreja das Mercês. A irmandade da Redenção dos
Cativos, a que pertence a Igreja, data de 1711, sendo sua aprovação definitiva, de 1787; a construção da igreja será talvez desta mesma época,
contemporânea à da Arquiconfraria de S. Francisco, cujo estilo simples
e discreto imita tanto 110 interior como no exterior; são as duas evidentemente obras do mesmo autor; domina na Igreja das Mercês a decoração
branca da talha simplificada, o que lhe dá um ar de mui agradável leveza;
possui belas grades torneadas de jacarandá, e expressivo grupo da Sagrada
Família, de feição tôda original, apresentando-se S. José como um tipo
de perfeito miliciano romano. - Capela de Sa11t'A11a (de Baixo). E' dos
mais antigos templos de Mariana, tendo pertencido à Irmandade de
Sant' Ana; desde 1725, há documentos relativos ao bairro de Sant' Ana, o
que leva a crer já existir então a referida Capela; é de exterior simples e
modesto; seu interior, ao contrário, pela rica e abundante talha do altarmor, pinturas do fôrro e do púlpito, dão-nos um tipo reduzido do barroco
da Sé; foi recentemente retocada pelo Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. - Sar:!' Arza do Morro. Prende-se em sua fundação
aos nomes dos primeiros povoadores da Vila e arredores, sobressaindo
o de Antônio Pereira Machado; é de 1712 a representação dos moradores
das imediações, distantes da Matriz, frisando sôbre a necessidade de terem
sua Capela; em 1736, outra representação ao Rei fala da mesma Capela
construída a expensas dos habitantes da região; elevada a meia encosta,
arquitetura graciosa e pintura branca, oferece no interior simples mas bela
entalhação dourada no altar-mor; foi recentemente reformada pela Diretoria
da Cia. Minas de Ouro da Passagem, em cujos terrenos se encontra. Rosário Novo. A Irmandade do Rosário possuíra outrora (1713) sua primeira Capela, hoje dedicada a Santo Antônio. E' certamente a mais nova
igreja de Mariana, edificada possivelmente depois de 1795, data do falecimento de José Pereira Arouca (o projetista das construções da cidade),
pois em nada apresenta a maneira e o estilo de Arouca; de fachada simples, mas grandiosa, de amplas proporções, e firmada em pilastras de pedra, impressiona todavia desagradàvelmente pela desproporção das tôrres, trabalho feito evidentemente às pressas; o interior, porém, prepara
uma grande surprêsa artística; os altares com entalhes puros e variados
têm muito de barroco realizado, porém, com uma liberdade desconhecida
nas outras igrejas da cidade; a decoração de branco com listéis dourados
e a pintura em florões no teto da capela-mor completam o grande mimo
-de arte que é esta igreja externamente discreta e singela. (Cf. também
S a I o mão d e V asco n c e I os, Mariana e Seus Templos, e sobretudo
.C.º R ai 111 u n d o T r i n d a d e, Arquidiocese de Mariana.)
S. J o ã o d e 1- R e i - o antigo Rio das Mortes - conserva em
seus templos ricos primores de arte barroca. - Matriz do Pilar (1721 ). Foi
.erguida em substituição à primitiva Capela de 1703; tôda de pedra, apre-
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senta excepcionalmente fachada idêntica à do tipo litorâneo; obra de
Cândido José da Silva (1820-1844), substituindo a antiga da autoria de
Francisco de Lima Cerqueira; o interior, sobretudo na capela-mor, constitui
uma das mais legítimas jóias do nosso barroco com a talha dourada de
bordados e frisos, florões, anjinhos e cariátides; no teto desta, ligeiramente recurvo, brilham, em cruz e diagonal, grossas nervuras de ouro
deixando nos espaços triangulares teceduras do mesmo metal; o tabernáculo, mui suntuoso, emerge da talha, cercado de anjos, e com a originalíssima forma de um globo; são antigas e ricas as pinturas das paredes
da capela-mor e principalmente a do teto da nave, de aspecto monumental.
- Igreja das Mercês. Pequeno mas gracioso templo construído em substituição à capela primitiva, em 1751, oferece-nos uma fachada de recortes
suaves e ondulantes; a tôrre, quadrilátera, situa-se ao lado, separada da
igreja; encerra, interiormente, discreta talha dourada, e sobretudo belas
pinturas nas paredes laterais das naves: Natal, Fuga para o Egito, Anunciação e Apresentação de Jesus no templo; o teto, em triedo, apresenta rico
painel da Padroeira. - Igreja do Carmo, erguida em substituição à antiga capela de 1733, impõe-se à admiração pela grandiosidade tanto do
exterior como do interior; a fachada apresenta, com originalidade, as duas
tôrres em polígono octogonal; é belo o frontão, em recortes numerosos de
saliências e reintrâncias a modo de volutas; as janelas apresentam esmerados florões nos peitoris e dintéis; o pórtico é, sem dúvida, a mais bela
peça de todo o conjunto; receberam os portais fina escultura em pedra,
reproduzindo volutas, acantos, anjinhos; sôbre os portais, riquíssimo dintel
estriado em forma de belo arco; entre anjos e florões domina o medalhão
da Virgem do Carmelo, sobrepondo-se a êste uma representação da SS.
Trindade, e ao alto de tudo urna monumental coroa; a fachada, de 1787,
é obra do mestre Francisco de Lima Cerqueira; o interior, amplo e bem
iluminado, é grandioso pela opulência de esmerada talha dos altares, ornado também com boas pinturas mais recentes de Jorge Grim e no teto
um grupo da Aparição da Virgem do Carmelo ao Papa João XXII, autor
da bula sabatina. Encontra-se nesta igreja a notável imagem inacabada
àe Cristo .Morto, de autor ignorado; possui também rica banqueta de prata
e artístico mobiliário de jacarandá. - S. Francisco de Assis. Inteiramente
de pedra, começou a edificar-se em 1744, sob um risco vindo de Vila Rica
e que os livros da Ordem informam, em uma correção à margem, ser de
autoria do Aleijadinho (Livro de Registro da Ordem, págs. 133 e 134); belíssima relíquia de nosso barroco; a fachada é harmoniosa e solene, de
frontispício saliente com rico pórtico todo esculpido e encimado pelo clássico medalhão das Chagas e da Virgem, de Aniceto de Sousa Lopes, com
a fina escultura do frontão, reproduzindo a cena do Monte Alverne; é
flanqueada por tôrres redondas terminadas em alpendre circular e cúpulas
semi-esféricas; o interior, com a nave e a abóbada ligeiramente elíptica,
surpreende pelo belo da talha branca dos altares laterais, onde lindas
ramagens se entrelaçam nos troncos das colunas torcidas, cobrindo-as de
flores no alto dos capitéis; os púlpitos apresentam em lindos relevos as
figuras dos Evangelistas, Moisés, Cristo, Anunciação e Inocêncio III aprovando .as regras da Ordem; a capela-mor é tôda em talha dourada, de
solene grandiosidade e perfeição. (Cf., além dos citados, A u g u s to
Viegas, Noticia de S. João dei-Rei.)
S a b a r á, embora pequeno, é um centro de preciosos monumentos
artísticos de nosso passado, como se contempla, em sua Igreja Grande,
de um barroco simples, mas elegante e grandioso, e na Igreja do Carmo
.23
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( 1771). Esta em nada perde ao lado de suas irmãs dos outros centros de
arte da época: sua fachada é ricamente ornada em talha de pedra-sabão
nos dintéis das janelas e do pórtico a que não falta o tradicional medalhão; o lindo côro, de linhas ondulantes, é sustentado por colunas de caros
capitéis e atlântidas magníficas da autoria de Francisco Lisboa; possui
majestosas balaustradas de jacarandá e púlpito de pedra-sabão com relevos de cenas evangélicas, obra igualmente do Aleijadinho; a comparar
a mesma atitude e gesto de Cristo pregando, no relêvo de Sabará, com
o Cristo dos púlpitos de S. Francisco de Ouro Prêto.
Possui C o n g o n h a s d o C a m p o dois grandes monumentos arquitetônicos, realmente belos: a Matriz da Conceição e o Santuário do Sr.
Bom Jesus. Êste tornou-se célebre, não só pelo motivo religioso das piedosas romarias, como pelas grandes relíquias de escultura que aí nos
deixou o Aleijadinho: os Profetas em pedra-sabão e as estátuas da Paixão
em madeira, nos passos da Via-Sacra.
T i r a d e n te s, antiga S. Francisco Xavier, apresenta-nos em sua
Igreja Matriz talvez o mais belo e o mais rico interior de igreja cm Minas
Gerais; uma miniatura de S. Francisco da Baía; diante da soberba talha
dourada da capela-mor onde a movimentação das colunas, envolvidas em
folhagens, como chamas crepitantes e os grandes florões concheados das
paredes, fogem à estática do barroco brasileiro, temos a impressão de algo
grandioso e inédito no Brasil; são particularmente belos os ricos painéis
de inspiração veneziana, em cenas do Velho e Novo Testamento, alusivas
ao mistério da Eucaristia.
A Matriz de C a e t é, obra do célebre Bracarena, constitui, sobretudo interiormente, uma das mais belas igrejas de Minas; foi inaugurada
em 1765, em substituição à primitiva capela de S. Caetano; apresenta
grande regularidade e harmonia de formas, além da grandiosidade que
oferece pela pedra raríssima em que é trabalhada; Diogo de Vasconcelos
denomina-a sem rival; cremos todavia seja um exagêro.

Vejamos suas principais características:
1) Constroem-se as igrejas isoladas, geralmente em uma elevação. Provém esta situação do fato de serem as povoações mineiras, a principio, de construções esparsas e sem grande densidade de população.
2) Ao contrário do litoral, as igrejas de Minas dão-nos a
impressão de construções leves - impressão motivada pelos grandes espaços lisos das paredes e reduzidas dimensões dos templos.
Aumentam-na as molduras de pedra-sabão em tôrno das aberturas,
contrastando em belo efeito com a leveza da caiação.
3) Predomina a abundância das linhas curvas. Assim, Carmo, em Mariana, Rosário em Congonhas, S. Francisco e Carmo
em Ouro Prêto, S. Francisco em S. João, têm tôrres redondas,
e cimalha curvilínea sob os frontões; o Carmo de S. João tem
tôrres em octógono; S. Pedro de Mariana e S. Francisco em S.
João têm mesmo plantas circulares; e o Rosário em Ouro Prêto
é tôda curvilínea. As igrejas de Minas superam neste particular
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às barrocas da Europa (Polônia, Áustria, Checoslováquia) do
mesmo período, que conservam, ao menos na fachada, elementos
retilíneos.
4) As fachadas são também uniformes, como no tipo do
Litoral, porém inteiramente diversas daquelas. O primeiro andar
apresenta apenas um pórtico ou entrada; há duas janelas lateralmente no segundo andar, e mais uma ao centro, superposta ao
pórtico; cruzando com a cimalha ou abaixo dela, lembra uma
rosácea especial. Os planos horizontais não se separam entre si:
a extremidade superior ao pórtico ultrapassa geralmente a extremidade inferior das janelas, sobretudo pelas decorações esculturais ramificadas entre elas, alcançando, por vêzes, sua parte
superior. Esta liberdade de composição e a parcimônia de aberturas emprestam pois às fachadas mineiras um, aspecto original
e característico de suprema graça e leveza. 11
5) As janelas são típicas do século XVIII. Superam de muito às do tipo litorâneo: estreitas, com a moldura superior recurva,
e mais raramente a infei;ior também. Para a janela central e superior adotavam-se as mais fantasistas e curiosas formas. Os
portais enriquecem-se com fartas decorações esculturais representando Madonas, Santos, brasões, cartucheiras com inscnçoes, entre faixas, guirlandas, conchas, flores e anjinhos, constituindo o
motivo principal da fachada. 12
6) As tôrres sempre baixas, com amplas janelas, apresentam
na maioria a forma redonda. Coroam-nas as mais originais e
variadas formas: bulbosas, arredondadas, em gomos, semi-esféricas, em capacete militar, em coroas superpostas; e terminam
em cruzes, esferas armilares, flechas em forma de lança e pinhões.
7) Os interiores são muito menos ricos que os do litoral;
sua escultura não é profusa e nem sempre profusamente dourada, tendo aliás os interiores dourados recebido mais tarde uma
criminosa e extravagante pintura como em Pilar de Ouro Prêto,
na Sé ele Mariana, na Matriz de Santa Bárbara. No tipo mais
comum, as paredes são .simples e brancas e por vêzes até as
11 ) Cumpre todavia abrir uma exceção para a Matriz de S. João delRei, cuja fachada (que aliás não é a primitiva) lembra muito as do tipo
litorâneo.
12 ) Por exemplo: Em Ouro Prêto: S. Francisco de Assis, Carmo, Mercês de Cima, S. Miguel e Almas; em Mariana: S. Francisco, Carmo;
Carmo de Sabará; em S. João dei-Rei: S. Francisco, Carmo, Rosúrio;
Bom Jesus de Congonhas; Matriz de Tiradentes e algumas outras.
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molduras são brancas, como no Carmo e Mercês de Mariana e na
Matriz de Antônio Dias. Os altares ostentam geralmente rica
moldura, não, porém, densas como no litoral. Os trifórios aparecem raramente, e ainda assim, mui simplificados. Os tetos, na
maioria de madeira e lisos, decoram-se com pinturas ao gôsto do
séc. XVIII. Em Minas, o esfôrço dos artistas concentrou-se na
fachada, ao passo que para o litoral, se desenvolveu mais nos
interiores.
Pode-se assim dizer que estas igrejas, embora concebidas no
espírito do séc. XVIII, sofreram em sua concepção uma hábil e
marcante adaptação individual. Daí resulta o tipo Mineiro constituir uma nova variante no barroco brasileiro.
§ 4 9 Evolução e Originalidade.
1)

Evolução.

Procuramos indicar fora de tôda ordem cronológica apenas
os característicos do barroco brasileiro, bastante uniforme, embora diversificado em dois ramos nitidamente distintos: o litorâneo
e o mineiro.
Quanto à sua duração, porém, e diversas fases do seu desenvolvimento, pode dizer-se ter sido ela bastante longa, mas
com etapas bem marcadas e rápidas. Com efeito, durante o século
XVIII passou o Brasil das mais primitivas às mais tardias formas do barroco.
Longa, pois até ao século XIX ainda se construía neste estilo.
Assim a fachada de S. Francisco no Recife, de 1808, da Piedade
na Baía (1809), o interior da catedral no Rio (1810), são legítimos barrocos, quando já vigorava na Europa o classicismo, que
o Brasil não conheceu. De fato, ao expirar seu barroco, agora anacrônico e inexpressivo, já as construções européias se inspiravam do ecletismo da segunda metade do século XIX.
Longa duração, dissemos, mas com etapas bem definidas,
tanto para a arquitetura que passa da linha reta primitiva às mais
arrojadas concepções curvilíneas, como para a decoração escultural dos interiores.
A decoração de 1700 apresentava formas simples; pouco
depois, porém, verifica-se a transição para o barroco rico e profuso, retorcendo figuras, enfeitando colunas, povoando altares de
fauna e flora variadas.
Pouco mais tarde nota-se a mudança no colorido: as escul-
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turas douradas emparelham-se com as mais novas, policromadas;
ambas as fases se verificam justapostas nos altares da catedral
da Baía.
Uma nova evolução se faz sentir sem demora: o aparecimento da última fase do barroco, o rococó, de formas mais leves
ainda, mais finas e retorcidas, tendendo tôdas à representação de
conchas, motivo principal desta ornamentação. No Rio, por exemplo, tôda a decoração das naves em S. Bento é barroca, enquanto a capela do Santíssimo é rococó. A esta época surge nova
fase: a diminuição das ornamentações esculturais que, desaparecendo das paredes e tetos, se concentram apenas nos altares;
temos assim o interior do Carmo no Rio e boa parte das igrejas
mineiras. E por último, a escassez do ouro diminui os dourados,
usados agora apenas nos frisos sôbre fundo branco, para pouco
mais tarde cessar por completo: a Cruz dos Militares no Rio; Carmo em Mariana e S. Francisco na mesma cidade, são inteiramente brancos.
II) Originalidade.

Retomamos aqui as idéias do Prof. Ta ta r k i e w c z. 13
Seria pretensioso querer dar à arquitetura barroca do Brasil um
traço geral de exclusiva originalidade. Deixou-nos êste estilo realmente, sobretudo nos interiores, obras de grande valor. Há de se
notar, porém, que o construíram portuguêses que não queriam
nem podiam libertar-se das reminiscências do berço pátrio. Diversamente do México e Peru possuindo uma arte antiga, tradições artísticas nacionais e artistas locais, era o Brasil falto de
tudo; por isto, seu barroco se aproxima muito mais do europeu
do que o mexicano e o peruviano.
Não se nega com isto certa originalidade nacional ao nosso
barroco. O que nêle há justamente notável é ter tomado ao barroco europeu apenas seus característicos-padrão, imprimindo ao
mais um sensível cunho de individualidade.
Assim o tipo da fachada litorânea é conhecido na Europa,
sobretudo em Portugal (N. Senhora de Lamego); as silhuetas
portuguêsas são, porém, muito mais sóbrias. A fachada mineira
encontra-se também em Portugal, mas raramente. Deu-se, pois,
neste ponto, a favor do Brasil, não só uma absorção, mas sobretudo um aperfeiçoamento do estilo. E realmente vai nosso barroco
influenciar em construções portuguêsas posteriores, como na Igreja
13 )

Art. cit., outubro 1944.
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da Misericórdia, na Guarda, onde se lê a nítida influência do
Brasil: leveza das paredes, curva das tôrres, delicadeza de portais
e livre r~corte das janelas.
Pode notar-se também, além da de Portugal, a influência de
outros países europeus, principalmente Austria e Checoslováquia,
no barroco brasileiro. O mais próximo correspondente da igreja
de N. S. da Praia, na Baía, é S. João Nepomuceno em Braga.
E o Rosário de Ouro Prêto - a bela igreja de elipses soberbas
- relembra mui de perto a colegiada de Salzburgo, de 1696.
Quanto à culminância da arte brasileira, isto é, a rica escultura decorativa dos interiores, há nela algo de genuinamente
ibérico: a inspiração de Churriguera. Ainda aqui o barroco brasileiro aparece assimilando e adaptando-se aquela decoração. O
"Churriguerismo" nunca foi idêntico à rica "talha" brasileira;
aquêle recobria de esculturas a fachada; esta embelezava os interiores; o ibérico é um estilo dinâmico "dando a impressão de
um enroscado de figuras impelidas por um vendaval"; a "talha"
brasileira é algo de compacto e de estático 1-1, rendado delicado
e tranqüilo que finge ocultar sob um cortinado de esculturas os
elementos construtivos. Mesmo em Portugal encontram-se exemplos desta decoração (Santa Clara, S. Francisco e S. Pedro, do
Pôrto; S. Antônio em Lagos e a Matriz de Oliveira), que se emparelham aos mais belos espécimes do Brasil (S. Bento no Rio,
S. Francisc_o na Baía, e a Capela Dourada do Recife). Os brasileiros são, porém, superiores aos demais, já pela concepção e a
plástica da composição, já pela amplidão dos conjuntos. As igrejas
de Lagos e Oliveira são, com efeito, pequenas, e as do Pôrto não
se terminaram. Pode-se, pois, concluir que a mais perfeita manifestação dêste tipo de barroco se encontra no Brasil. E é para
nós uma glória não pequena.
§ 5 9 Estilo Colonial.

Com razão, conclui A u g u s t o d e L i m a, após erudita demonstração: "não se encontram em parte alguma ( do Brasil)
tipos de habitações com outros caracteres que não sejam genul14 ) Importa, como dissemos, abrir uma exceção para grande parte
da talha decorativa na capela-mor da Matriz de Tiradentes; a dinâmica
de suas folhagens, ramagens e festões realiza muito da sugestiva expressão
do Professor polonês: "um enroscado de figuras impelidas por um vendaval."
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namente portuguêses, sem as apregoadas criações coloniais nunca
explicadas convenientemente em que consistem." 15
Importa pois retificar esta concepção fantasista de um "estilo colo11ial" do Brasil. Cumpre aliás observar que êste nome na
América designa vários estilos segundo os diversos países. Nas
colônias anglo-saxônicas chama-se "estilo colonial" ao classicismo; nas colônias espanholas é o barroco rico e característico do
Peru e México; já no Brasil o "colonial" é o estilo do Brasilcolônia, simples, austero, utilitário, que outra forma não apresenta
senão a de cópia servil das construções da metrópole de então.
Mais do qué a religiosa, a arquitetura civil brasileira dos séculos
XVII e XVIII é européia, e particularmente portuguêsa, sem a
menor assimilação nacional.
Até 1750, os tipos da residência urbana maiores ou menores
são sempre os mesmos, ora assobradados, ora acachapados, ou_
inexpressivos sobradinhos escuros, aconchegados uns aos outros,
ao longo das ruas ou ladeiras: fachadas lisas, grandes janelas
quadradas, coberturas de telhas, tetos baixos, e às vêzes em
troncos de pirâmide, que não se enquadram em tempo nem em
estilo algum.
A partir, porém, da metade do século XVIII, nota-se acentuada evolução no gôsto artístico, com sensível modificação das
linhas, tendendo a certa riqueza e suntuosidade. Recurvam-se as
molduras das portas e janelas; as estreitas sacadas recebem, em
vez das guarnições de cedro e jacarandá, gradis de ferro - ou
de pedra-sabão como em Mariana - ao gôsto italiano, com desenhos florentinos, iniciais, legendas e escudos; as fachadas apresentam por vêzes - como na Penitenciária de Ouro Prêto 16 e
na Sede capitular de Mariana 17 - belos ornamentos em cantaria
lã)
16)

Op. cit., p. 280.

Imponente construção de cantaria, em dois pavimentos, com acesso por duas escadarias laterais gradeadas de pedra-sabão, unindo-se no
vasto patamar do pórtico; consta êste de três belas colunas jônicas sustentando o amplo balcão central do segundo andar, que, por sua vez,
termina em harmonioso frontão triangular; ao alto, projeta-se bem proporcionada tôrre quadrada de cúpula semi-bulbosa; possui rica pia ti banda
gradeada, surgindo nos quatro cantos do edifício as estátuas da Justiça,
da Lei, da Temperança e da Fôrça; projeto do Brigadeiro Alpoim, foi
modificado por Manuel Ribeiro Guimarães; iniciado em 1785, terminou
em 1846.
17 ) A Sede Capitular tem recebido geralmente o nome de Aljube (prisão dos padres); custa todavia crer que o soberbo edifício com o primor
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ou pedra-sabão. Em tudo isto, porém, não se foge ao modêlo de
Portugal. já agora sob a renovação artística de D. João V.
Belos exemplos nos restaram dêste período, como a Casa dos
Contos em Ouro Prêto, o Palácio da Municipalidade em Mariana,
e casas particulares tanto nesta como em outras cidades: S. João,
Ouro Prêto, e as poucas restantes na Baía, Recife, Rio de Janeiro.
E lá dentro destas casas senhoris, de paredes lisas e portais esculpidos em madeira ou pedra, por trás das rótulas dos
amplos aposentos, dominavam os belos móveis de jacarandá de riscos importados de Portugal - com torneados ibéricos e
motivos chineses de patas e garras de leão; e sôbre as mesas
"coloniais", ostentavam-se as célebres pratarias portuguêsas, ditas "coloniais", com a louça de "azulados" fantásticos, trazida
do oriente, batizada igualmente de "colonial". Tudo isto completava o estilo colonial do Brasil. Seria, entretanto, mais acertado
dizer: a civilização portuguêsa no Brasil-colônia.
de arte que dirigiu a sua construção, e seus amplos salões houvesse sido
construido naquela intenção; se o fôra, é certo todavia, jamais ter sido
utilizado para sua finalidade. As grades de ferro das janelas inferiores não
lembram uma prisão; são uma garantia de segurança, como se vê em
tôdas as janelas baixas da época, principalmente nas sacristias. E' um
belo edifício em dois pavimentos, com as janelas __ inferiores e o pórtico
ricamente trabalhados em pedra-sabão; a parte superior é aberta em numerosas portas avarandadas·; sôbre a janela central domina rico medalhão
entre flores e grinaldas representando Nossa Senhora do Carmo, como
se pode notar pelos símbolos da Ordem, na parte inferior do escudo; os
ângulos do edifício são encimados por majestosos coruchéus; a harmonia
de linhas, a delicadeza da talha, a proporção do conjunto fazem desta
Sede Capitular de Mariana a mais bela relfquia da nossa arquitetura civil;
o Dr. Diogo de Vasconcelos atribui-lhe a autoria a Calheiros; porém a
documentação em favor de Arouca, hoje descoberta pelo Sr. C.º R ai m u n d o T r i n d a d e, tira tôda dúvida possível.
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As Proposições da Encíclica
"Mystici Corporis Christi".
(Continuação.)
Por Frei Consta n ti n o K os e r, O. F. M., Lente de Teologia,
Convento dos Franciscanos, Petrópolis, R. J.

41) "Ecclesia est Corpus Christi eo quod Dominus noster
huius Corporis est Conditor." 1 Esta proposição deveria figurar
entre os números 28 e 29, onde infelizmente nos passou despercebida. Pio XII não a formula em separado, mas trata-se, como
mostra um exame do contexto imediato e da estrutura da Encíclica 2 , da proposição mais importante destas páginas. 3 Com a
verdade assim formulada e largamente explanada pretende Pio
XII provar ser a Igreja Corpo de Cristo. No contexto, pois, e na
concatenação sistemática dos pensamentos, esta verdade é argumento. O Pontífice ainda o diz com palavras explícitas: "Superest in prresens, ut enucleate accurateque explanemus quibus de
causis eadem (Ecclesia) non qualecumque corpus, sed Jesu Christi
Corpus prredicanda sit. Quod quidem ex eo eruitur quod Dominus
noster mystici huius Corporis est Conditor ... " 4 Nem por ser argumento, porém, a proposição deve sem mais ser excluída da intenção de definir. Pois também argumentos podem ser atingidos
por tal intenção. Estaremos diante de tal caso? A probabilidade
é muito grande, pelas razões que passamos a expor.
Antes de tudo, a doutrina que Pio XII desdobra sob o título
de a Igreja ser Corpo de Cristo 6 em muitos pontos não tem mais
a função de argumento. Confiram-se por exemplo as proposições
da relação entre Cristo e seus representantes sôbre a terra 6,
particularmente a proposição condenatória aí contida. 7 Se aí a
função de argumento está ultrapassada, é justo concluir a pari,
que o esteja também para o número 41. Uma segunda razão está
1 ) Revista Eclesiástica Brasileira, 1943, fase. 4, pág. 1033, alínea 1.
Continuaremos citando esta edição da Encíclica, a mais acessível aos leitores. Adotamos a seguinte abreviação, como nas páginas precedentes
dêste ensaio de análise formal: REB, seguida do número da página, e após
uma vírgula o número da alínea. Por ex., a passagem presente: REB
1033, 1.
2 ) Cf. Pen ido, O Corpo Místico, Petrópolis, 1944, págs. 18-19.
3 ) REB 1033, 2 1035, 1.
~) REB 1033, 1.
6 ) REB 1033, 2 1042, 1, páginas em que fala da Igreja como
Corpo de Cristo.
6 ) REB 1036, 2 1037, 2.
7) REB 1036, 3.
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em Pio XII não propor um "Sílabo" de proposições, mas um
conjunto sistemático de doutrinas. 8 Tendo o Papa, além disto,
escolhido a forma de Encíclica, e não de Constituição dogmática
rigorosamente jurídica, não podia deixar de concatenar como
premissas e conclusões, ou como teses e· argumentos, ou como
princípios e explanações as diversas verdades que perfazem o
depósito da revelação relativamente à doutrina do Corpo Místico.
Assim estas expressões, que qualificam o número 41 e outros como argumentos, podem ser simplesmente os sinais da concatenação sistemática entre os diversos pontos de doutrina e as transições estilísticas, resultantes da forma de Encíclica.
Uma terceira razão para contar o número 41 entre as proposições atingidas pela intenção definitória, se colige do empenho
com que Pio XII a esmiúça; da importância sistemática das proposições números 29-40, dependentes do número 41; da oportunidade evidente de tais definições. Que o número 41, e as proposições dêle dependentes, sejam apenas argumentos, ainda se exclui pelo fato de muitas destas proposições estarem acremente
controvertidas no momento teológico atual. Quando em muitos
autores de renome se lêem doutrinas diametralmente opostas a
alguns dêstes números, de 29-41, poderia Pio XII empregar pontos assim controvertidos para fundamentar uma tese não controvertida, qual é a de a Igreja ser Corpo de Cristo? Estas razões,
assim nos parece, dão probabilidade máxima de definição ao número 41. Não são, porém, suficientes, para nos decidirmos a considerar "manifesta" a intenção de definir. Isto seria necessário
para contarmos o número 41 entre os dogmas, pois diz o Código
do Direito Canônico: "Declara ta seu definita dogma tice res nulla
intelligitur, nisi id manifeste constiterit." 0 A qualificação que em
atenção a tôdas estas considerações julgamos caber ao número
41, é "probabiliter definita." 10
8 ) Cf. REB 1029, 4: " ... doctrinam proponere de mystico Jesu Christi
Corpore ... " Cf. também REB 1945, fase. 1, pãgs. 68-70.
º) Cânon 1322, § 3.
10 ) Alguns leitores se alarmaram com o grande número de proposições, julgando bastar isto para a Encíclica não ser "ex cathedra". Seria
sem dúvida de estranhar desse Pio XII tantas definições duma vez. Isto,
porém, não seria ainda motivo de negar o "ex cathedra". O número de
definições, contudo, é muito pequeno. Não hã de ter escapado aos leitores,
que as considerações em tôrno do fato da definição raríssimas vêzes nos
deram como resultado a certeza. Na grande maioria dos casos atingimos
apenas probabilidade. Não se trata então, evidentemente, de dogmas,
senão apenas de definições prováveis. Ainda as proposições, onde atingi-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

355

Será "probabiliter de fide divino-catholica", ou só "ecclesiastica"? Ficamos hesitando. Pio XII aduz amplíssimos fundamentos de Escritura e Tradição para a tese de Cristo ser o Fundador da Igreja 11 , expondo ainda numerosas verdades reveladas
dependentes da ·fundação da Igreja por Cristo. Não indica, porém,
nenhum fundamento explícito de Escritura ou Tradição para o
nexo lógico afirmado na proposição entre as duas verdades de
Cristo ser Fundador da Igreja e de a Igreja ser Corpo de Cristo.
Êste nexo lógico, porém, não nos parece decorrer de silogismo
perfeito, senão apenas de ilação direta, principalmente atendendose ao conteúdo amplíssimo das proposições 29-31, exposto nos
números 32-40. Sendo assim, trata-se de revelação implícita, e o
número 41 deve ser qualificado como "probabiliter de fide divinocatholica". A qualificação é nova, porque antes desta Encíclica
não nos consta tenha havido um pronunciamento do Magistério
sôbre êste ponto.
42) "Christus est Caput Corporis Mystici, quod est Eccle-....
sia." 12 Pio XII apresenta esta tese como evidentemente contida
nas Sagradas Letras, e dela diz ainda: "Explora tum habetis, Venerabiles Fi"atrcs, quibus loculentissimis sententiarum luminibus
Scholasticre Theologire Magistri, ac prrecipue Angelicus Communisque Doctor, hac de re disputaverint; vobisque profecto est
cognitum prolata ab eo argumenta sanctorum Patrum placitis fideliter respondere, qure ceteroquin nihil aliud referebant edisserencloque commentabant, nisi divina Sacrarum Litterarum elo..quia." 13 Estas palavras deveriam gravá-las indelevelmente em
mos o grau de certeza, nem tôdas são dogmas de proposição nova. Na
maioria dos casos trata-se de repetição de definições antigas. E' nossa
intenção classificar na conclusão as proposições segundo os diversos graus
de certeza e probabilidade de definição, deixando então de lado as de
definição anterior à Encíclica. Ver-se-á que o número de "dogmas novos"
de todo não é alarmante. Poder-se-ia ainda dizer que, neste caso, não
compensa dispender tamanha energia na análise formal, para verificar a
medida de probabilidade de definição que cabe a cada qual das proposições. Responderíamos que tal dispêndio de energias se compensa largamente com os resultados obtidos. E' de vantagem incomensurável para
a Dogmática, principalmente num tratado tão virgem como o "De Ecclesia",
poder-se dizer de uma proposição ser ela "probabiliter, probabilissime,
fere certe definita". E, o que é mais, estas qualificações representam
obrigações morais de assentimento, inerentes ao exercício da autoridade
de Mestre Supremo. Se já o contrariar tese "theologice certam" é "temerarium", contrariar uma "probabiliter definita" é "fere hreresis". Haverá
teólogo que a tal perigo, mesmo material, queira expor-se, apenas para
poupar o dispêndio de energias necessárias para tais análises formais?
11 ) REB 1032, 2 1035, 1.
12) REB 1035, 2.
13) REB 1035, 3.
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sua memória os detratores da Escolástica, os "arcaizantes" em
Teologia 14 , que se tornaram legião nos tempos modernos, infelizmente também em nossas terras tão pobres de teólogos. Pio
XII, com as citações da Sagrada Escritura, e com acrescentar estas palavras, mostra seu empenho em propor a tese. Na concatenação das proposições, é verdade, a tese está inserida como argumento para o fato de a Igreja ser Corpo de Cristo. O ser ela
argumento, porém, não prejudica de per si o fato de estar proposta, como vimos nas anotações ao número 41. este número 42
é menos argumento que o número 41.
Antes da Encíclica, por estranho que isto possa parecer, esta
verdade ainda não fôra proposta "ex cathedra". A Bula "Unam
sanctam" de Bonifácio VIII contém a frase: " ... qure (unica
Ecclesia) corpus mysticum reprresentat, cuius caput Christus ...
Igitur Ecclesire unius et unicre unum corpus, unum caput, non duo
capita quasi monstrum, Christus videlicet et Christi Vicarius ... " 16 Estas frases, no entanto, não são definitórias, senão
só argumento para o "Porro. . . declaramus, definimus et pronuntiamus" do final da Bula, onde se define a universalidade de
jurisdição do Pontífice Romano, a única definição contida na célebre Bula. 16 Uma simples leitura do documento convence disto,
por mais que frases isoladas pareçam definições "ex cathedra".
O ser· Cristo Cabeça do Corpo Místico, pois, não está definido
por estas palavras de Bonifácio VIII. Nem o está pelas palavras
do Tridentino, relativas à Eucaristia: "Pignus prreterea id esse
voluit futurre nostrre glorire et perpeture felicitatis, adeoque symbolum unius illius "corporis", cuius ipse "caput" exsistit." 17 Basta ler a frase, para se convencer de a doutrina do número 42 aí
estar contida apenas como "o biter dictum". O esquema "De Ecclesia" do Vaticano previra definição explícita com as palavras:
" ... ut terreni homines. . . corpus efformarent mysticum, cuius
ipse exsisteret caput." 18 Estamos pois diante duma proposição
nova.
43) "Ecclesia est Corpus Christi eo, quod ipse eiusdem
Caput reapse ab omnibus sit lzabendus." 19 Esta proposição se ar14 ) Cf. Pen ido, A Meditação Anselmiana Sôbre o Verbo Eterno,
REB 1943, págs. 856-859.
15) Denz. 468.
16 ) Denz. 469. Cf. Corp. Jur. Can. Extr. Comm. 1, 8, 1.
1 7) Denz. 875.
18) Cap. 1, Coll. Lac. VII, col. 567.
19) REB 1035, 2.
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ticula com o número 41. Para o fato da proposição e a qualificação
teológica valem as mesmas observações do número 41. A probabilidade com esta proposição, porém, é bem maior, porque as
razões aduzidas para o número 41 se verificam muito mais intensamente. A revelação implícita do nexo lógico afirmado no
número 42, entre as verdades de Cristo ser Cabeça da Igreja e
de a Igreja ser Corpo de Cristo, é muito mais evidente que a revelação do nexo lógico proposto no número 41. A fôrça inata da
analogia do corpo, dando a Escritura explicitamente a Cristo as
atribuições e o título de Cabeça 20 , diz quase em explicidade perfeita que a Igreja por isto é Corpo de Cristo. A qualificação teológica dêste número 43 deve ser, portanto, "probabilissime de
fide divino-catholica". Não nos consta ter havido pronunciamento do Magistério sôbre êste ponto antes da Encíclica de Pio XII.
4-4) "Christus est Caput Ecclesice peculiarissima quadam excellentice ratione." 21 E' a primeira das teses, expostas "in communem utilitatem" para "presse attingere" a tese principal, de
Cristo ser a Cabeça do Corpo Místico. Como a principal, também esta é argumento. A probabilidade de ser realmente proposição, decorre das razões expostas nas considerações do número
41. O número 44 está amplamente fundamentado com passagens
escriturísticas, e estas remessas mostram quanto Pio XII se empenha por esta verdade. Por tudo isto é provável conte entre as
proposições definidas. A probabilidade cresce consideràvelmente,
ao verificarmos tratar-se duma interpretação da analogia teológico-escriturística da Cabeça, analogia que faz parte da do Corpo
Místico. Assim esta tese fica na linha reta da evolução lógica do
tema, tornando-se probabilíssimo ter parte na intenção definitória. Só ao Magistério Eclesiástico, aliás, cabe declarar assim o
sentido das analogias reveladas. Os fundamentos da proposição
nas fontes da fé, Pio XII os evidencia, citando amplamente as
Epístolas de S. Paulo, remetendo ao testemunho da Tradição e
da Teologia. A qualificação que lhe cabe, por conseguinte, é
"probabiliter de fide divino-catholica". Não nos consta tenha
sido jamais proposta pelo Magistério à fé dos cristãos. Da excelência de Cristo muitas vêzes falou o Magistério, mas dizer-nos
êle que esta excelência é das razões de ser da "gratia capitis",
é novidade.
2 º)

21 )

Cf. Col. 1, 18, para citarmos uma só passagem.
REB 1035, 4.
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45) "/ pse ( Christus) solummodo est, qui Ecclesiam regit
atque gubemat." 22 Quanto ao caráter de proposição definida,
está em condições ainda mais favoráveis que a anterior, pois se
afasta um passo a mais da principal. Em vez de argumento, tem
tôdas as aparências de conclusão. A tese precedente serve de premissa. O regime"' de que fala esta proposição, está explicitamente
atestado pelo Escritura. 23 A tese, pois, se definida, é dogma
formal. Não nos consta tenha sido jamais proposta explicitamente
antes desta Encíclica. Mas está contida num implícito tão claro
e tão evidente nas proposições relativas ao poder do Romano
Pontífice, que não se pode falar duma proposição nova. Se o
Romano Pontífice é Vigário de Cristo, e Cristo continua vivo e
presente na Igreja, é porque Cristo por meio do Papa rege pessoalmente o Corpo Místico. O número 45 assim é apenas formulação mais explícita. Está contido já na condenação de Wicleff:
" ... nec Papa est proximus et immediatus vicarius Christi ... " 2 ·1
Repetidas vêzes, em declarações e condenações mais ou menos
definitivas, o Magistério se pronunciou de modo semelhante, até
a definição do Vaticano, repetição da de Florença: " ... credendum ab omnibus Christi fidelibus est. . . ipsum Pontificem Romanum. . . esse. . . verum Christi vicarium." 25 Êste número 45,
pois, não é definição nova, já foi definido implicitamente repetidas vêzes. A existência de definições implícitas está atestada e
garantida pela autoridade do S. Ofício. 26 Não nos consta, porém,
tenha sido jamais proposta esta verdade do número 45 tão explicitamente. "De fide divina" sempre o foi em evidência completa,
desde a instituição da Igreja. "De fide divino-catholica" o é
desde que foi proposto pelo Magistério ao menos implicitamente.
46) "Proptereaque ( quia Christus solummodo est qui Ecclesiam regit atque gubernat) hac quoque de causa capiti adsimulari debet." 27 Para esta tese valem as mesmas razões de proposição, que para o número 44. No contexto figura como conclusão
do número 45, estando corroborada com argumentos de Tradição 28 , de Teologia 29 e Escritura. 30 Êstes argumentos das fontes de fé aliás valem para os números 45 e 46 em conjunto. Se
22)
2 3)
26 )
26)
27)
29)

REB 1035, 5.
Cf. REB 1035, 5-6; 1033, 3.
24) Denz. 617.
Cf. Denz. 694; 740a; 765; 999; 1473; 1500; 1826.
Cf. Denz. 1776a.
·
28 ) S. Ambrósio e S. Agostinho.
REB 1035, 5.
S. Tomás.
30) Jo 10, 1-18; 1 Ped 5, 1-5.
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proposta definitóriam~nte, em vista dêstes_ argumentos é dogma
própriamente dito, "de fide divino-catholica". A probabilidade
de definição é máxima, decorrente das razões expostas para o
número 41. Não nos consta tenha o Magistério Eclesiástico jamais proposto esta verdade à fé universal dos fiéis.
47) "Christus, cum in terris commorabatur, legibus, consiliis, monitis, per eiusmodi verba nos docuit, quce numquam
transibunt, quceque cuiusvis cetatis hominibus spiritus erunt et
vita." 31 Esta proposição especifica o número 29, e está expressa
na alínea subseqüente ao número 29. 32 Não se identifica, porém,
com o número 29, e na alínea seguinte só figura como argumento. A seqüência dos pensamentos na Encíclica reclama a tese aqui,
onde Pio XII a pôs, como explicação do modo de Cristo reger a
Igreja. O "enim" liga-a à alínea anterior, . e dá-lhe a feição de
argumento. Não se reduz, porém, a tão pouco. A seqüência dos
pensamentos nas alíneas subseqüentes evidencia a grande probabilidade de êste número 47 ser proposição própriamente dita.
Neste número 47 o Papa fala do regime de Cristo pela doutrina,
falando em seguida da atividade organizadora e da ingerência
direta e misteriosa no govêrno das almas e de todo o Corpo
Místico, para terminar com numerosas proposições relativas ao
regime indireto mediante Papas e Bispos. 33 Esta concatenação
do número 47 com as proposições subseqüentes, de crescida probabilidade quanto ao fato da definição, dá igual probabilidade
a êle rríesmo.
Importantes verdades estão contidas nesta uma frase, e merecedoras de tão solene declaração: 1) Cristo nos ensinou; 2)
com palavras eternas; 3) acomodadas a tôdas as épocas; 4) para
eficácia sobrenatural. Verdadeiramente, função sublime de regime.
Estas verdades, tão evidentemente ensinadas pelo próprio
Cristo nos Evangelhos e tão evidentemente ligadas ao múnus de
reger o Corpo Místico, não terão já sido propostas pelo Magistério? Nãq pudemos encontrar, entre os muitos pronunciamentos,
uma definição idêntica, ao menos em conteúdo, à presente. Os
heresiarcas antigos não negaram o valor da doutrina de Cristo.
Foi necessária a depravação moderna, para se inventar o absurdo
de um "Mestre Cristo", com doutrina arcaica, desajustada aos
tempos modernos, carecendo de emendas, transformações, supres31)
33)

REB 1035, 6.
32) REB 1033, 3.
Cf. REB 1035, 6 1037, 2.
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sões, reformas. Pio X, em sua oposição ao modernismo, enfrentou corajosamente estas falácias. Bento XV e Pio XI continuaram
na mesma luta. Pio XII, em formulação cristalina e enérgica, exprime o pensamento latente na ação dêstes grandes Pontífices: o
valor absoluto do magistério de Cristo, valor eterno, para todos
os homens e para tôdas as condições, com eficiência sobrenatural
e imperecível. Pensamos, por isto, ser também êste número 47
uma proposição nova tão-somente na formulação, tendo sido implicitamente proposta freqüentes vêzes desde Pio X.
48) "Christus triplicenz potestatenz Apostolis . eorumque successoribus impertiit; docendi nempe, regendi, ad sanctificationemque ducendi homines." 3 ·1 Quanto ao fato de definição, a tese
está nas mesmas condições que a anterior. E' resumo da totalidade de encargos e atribuições dos Apóstolos. O ter Cristo outorgado à Igreja o múnus doutrinal já foi definido explícita e
solenemente por Pio IX na carta "Gravíssimas inter" de 1862 35 ,
depois de ter estado aceito em tôda a cristandade como verdade
revelada e de fé. 36 Foi definido também repetidas vêzes serem
os Apóstolos e seus legítimos sucessores o "subiectum" dêste poder. ª7 Já estava, pois, amplissimamente definido antes de Pio XII,
ter Cristo de fato instituído o Magistério Eclesiástico, e tê-lo outorgado aos Apóstolos e seus legítimos sucessores. Nada de novo
na proposição de Pio XII quanto a esta parte.
Igualmente bem explícitas foram as definições do múnus
pastoral. Basta consultar o lndice Sistemático do "Enchiridion
Symbolorum" para disto se convencer. 38 A Igreja possui jurisdição, dada aos Apóstolos e seus legítimos sucessores. 39 :este po-cler é absoluto e direto nas coisas religiosas, indireto e "ratione
peccati" nas coisas temporais, como definiu Bonifácio VIII na
Bula "Unam Sanctam" no que concerne ao Papa. 40 A existência
de poder respectivamente igual nos Bispos, está definida com
a condenação de Abelardo. 41 Também esta segunda parte da
proposição, pois, não contém novidade.
REB 1035, 6.
Denz. 1676.
Cf. Denz. 159s; 160; 167; 767; 1445; 1502; 1512; 1617.
3,) Cf. Denz. 164; 173; 212; 226s; 768s; 1683; 1723; 1792.
38) 11, g.
39 ) Cf. Denz. 379, de Pedro Abelardo, condenada como heresia (cf.
Denz. 387) por negar a legitimidade de sucessão do múnus pastoral dos
Apóstolos.
40) Cf. Denz. 469.
41) Cf. Denz. 379.
34)
35)
36)
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A terceira parte, relativa ao múnus sacerdotal, igualmente
é dogma antigo. Foi solenemente definida já no Tridentino. ·12
49) "Hanc potestatem, peculiaribus prceceptis, iuribus officiisque prcefinitam, primariam legem statuit totius Ecclesice." 43
Tese de máxima importância e de incomensurável alcance para
o estudo da Igreja visível e das relações da jerarquia à Cristo.
Pio XII já se referiu a êste tema ·14 e tornará a êle logo mais. 45
Para a verificação dos pronunciamentos definitórios desta tese
convém dividi-la em duas: 1) Cristo deu ao poder da jerarquia
leis, direitos e ofícios bem determinados; 2) fê-Io a estrutura
básica da Igreja dos homens. 46 O caráter definitório desta proposição 49 está nas mesmas condições do número 47.
A primeira parte já é dogma desde o Tridentino, onde se definiram doutrinas sôbre a jerarquia católica, seus preceitos, direitos e ofícios. ·17 Esta parte da proposição, pois, não contém novidade, sendo apenas um resumo da Sessão XXIII do Tridentino.
Êste Concílio, porém, nada disse da relação existente entre jerarquia e Corpo Místico. Não se encontra, em todo o decreto da
Sessão XXIII uma proposição, que de longe ao menos se assemelhe à segunda parte da tese de Pio XII. Depois do Concílio de
Trento, o Vaticano, na "Constitutio dogmatica prima de Ecclesia
Christi", fala repetidas vêzes do fato de a Igreja estar edificada
sôbre a rocha que é S. Pedro e seus sucessores. 48 Não encontramos, porém, nem aí, um tópico que se possa identificar com o
"hanc potestatem (Apostolis et successoribus impertitam triplicem) primariam legem statuit totius Ecclesire." Nem ainda as
palavras do juramento antimodernístico chegam a tanto. 49 Não
encontramos, entre os pronunciamentos do Magistério, nem um
só que se identifique com êste de Pio XII. O número 49, pois, é
novo na relação estabelecida entre a jerarquia e o Corpo Místico.
Qual a qualificação teológica? Pio XII, na Encíclica, não
indica os fundamentos revelados desta proposição. Quer-nos parecer, porém, serem bem evidentes. As palavras ditas por Cristo
a S. Pedro, de ser êste Apóstolo o eleito para fundamento inabaCf. Denz. 960; 961.
43) REB 1035, 6.
44) REB 1031, 2.
1037, 1.
•16 ) Esta restrição se justifica, pois Pio XII nesta Encíclica tenciona
falar principalmente da Igreja Militante, cf. REB 1027, 2.
·17 ) Cf. Denz. 956a-968. Omitimos as demais definições, pois esta é
verdadeiramente definitiva e absoluta.
•18 ) Cf. Denz. por ex. 1821-1825.
·19) Cf. Denz. 2145.
42)

-16) REB 1036, 2 -
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lável de todo o Corpo Místico na parte que é visível 60 , podem e
devem estender-se respectivamente a tôda a jerarquia, conforme
o que disse Cristo aos Apóstolos e sucessores em conjunto. 61 Assim êste número 49 deve ser qualificado como "probabiliter de
fide divino-catholica", também na parte em que é novo.
50) "Directe etiam per se divinus Servator noster conditam
ab se societatem moderatur ac dirigit." 62 Depois de expor as
providências e instituições de Cristo para a fundação da Igreja,
exercício sublime de Seus direitos exclusivos de regê-la, passa
Pio XII a ensinar ao orbe católico que, com fazer tal organização, Cristo não abdicou as funções de regime direto e pessoal.
Lembramo-nos das palavras de despedida do Divino Mestre aos
Apóstolos: "Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad
consummationem sreculi." 63 Esta verdade de fé explicitamente
revelada, propõe-na Pio XII dizendo que o "vobiscum sum" não
é mera assistência, nem ainda só regime mediato, mas realmente
regime, interferência imediata. A concatenação das proposições
desta parte da Encíclica 5 ·1 torna fortemente provável ser também
êste número 50 uma proposição formal. Não nos consta tenha o
Magistério jamais definido êste ponto. As ocasiões de definição,
proporcionadas pelas heresias, levaram sempre à direção oposta,
à definição da legitimidade do múnus doutrinal, pastoral e sacerdotal ela Igreja visível, contra alegações de regime direto de
Cristo, oposto ao regime dos pastôres legítimos. A verdade, formulada no número 50, pelo Encíclica de Pio XII adquire a qualificação teológica ele "probabiliter de fiele divino-catholica".
51) "/ pse enim regnat in nzentibus animisque honzinum et ad
beneplacitum suum vel rebelles inflectit ac compellit voluntates."
52) "Quo quidem interno nzoderamine. . . universce quoque
prospicit Ecclesice, sive quando eius rectores ad munia cuiusque
sua f ideliter fructuoseque obeunda illuminat atque corroborat, sive
quando - in gravioribus prcesertim adiunctis - viros ac mulieres, sanctitatis f ulgore enitentes, e grenzio Ecclesice Matris excitai, ut cceteris C/zristifidelibus exemplo sint ad Mystici sui Corparis increnzentum."
53) "E ccelo C/zristus intemeratam Sponsam, heic in terris
exsilio laborantem, peculiari semper amare respicit; cumque eam
60)
62)
54)

Cf. Mt 16, 18 ss.
61) Cf. Mt 18, 18.
REB 1036, t.
63) Mt 28, 20.
Cf. as anotações do número 47.
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periclitantem cernit, vel per se ipsemet, vel per angelos suos 65 ,
vel per eam, quam Auxilium Clzristianorum invocamus, aliosque
ccelestes prcestites, e tempestalis fluctibus eripit, ac sedato tranquillatoque nzari, pace ea solatur, quce exsuperat omnem sensunz." 66
Serão outras tantas proposições solenemente propostas? Ficamos hesitando. As aparências levam a pensar em explanações
da tese número 50. Pode-se, todavia, quanto ao fato do "ex cathedra", invocar para tôdas elas, e as nÍúltiplas subdivisões, as
mesmas provas do número 47, provas que aí nos pareceram gerar probabilidade muito acentuada. Por outra, porém, as presentes
teses se acostam muito mais apertadamente à sua principal 57 , que
as acima mencionadas 68 ao número 45. Isto nos inclinaria a não
vermos nestas frases proposições, e sim explicações. Não nos
parecem assaz fortes os motivos de parte a parte, para nos decidirmos. Poder-se-ia também discutir a divisão feita. Poderiam as
frases ser subdivididas, o que seria de vantagem para isolar os
pensamentos, e não os amalgamar diversos numa só proposição.
Esta alínea da Encíclica tem suas dificuldades peculiares de análise formal.
Nenhuma das proposições e suas subdivisões, na forma escolhida por Pio XII, jamais foram propostas solenem~nte pelo
Magistério. Abre exceção o "obiter dictum" da proposição número
53 acêrca da parte da Igreja triunfante neste regime. Alguma
coisa disto já foi definido: o valor da intercessão dos santos, especialmente de Maria SS., a utilidade da oração a membros da
Igreja Triunfante, etc. Pio XII aqui, porém, fala dum aspecto
algo diverso, conquanto implícito na intercessão dos santos e na
utilidade de oração: Cristo emprega os membros da Igreja Triunfante para exercer regime mediato na Igreja Militante. Estas proposições, apesar das dúvidas indicadas quanto à sua definição,
não deixam de ser fortes luzes para o capítulo da relação do
Cristo Glorioso e da Igreja Triunfante à Igreja Militante.
54) "Adspectabili, ordinariaque ratione, Divinus Redemptor
per stmm ln terris Vicariunz Corpus suum Mysticum gubernat." 69
Os funda_mentos revelados desta proposição, Pio XII os declara
conhecidos: "Norunt enim omnes ... " Refere-se então, para re56 )
66 )

6,)

24*

Cf. Atos 8, 26; 9, 1-19; 10, 1-7; 12, 3-10.
Filip 4, 7; estas três teses estão em REB 1036, 1.
N.º 50.
68) N.º 46-49.
69) REB 1036, 2.

364

K os e r, As Proposições da Enciclica "Mystici Corporis Christi"

lembrar os argumentos, à promessa e à instituição do Primado.
O modo enérgico de propor esta tese - "Non est tamen reputandum eius regimen modo non conspicuo vel extraordinario tantum absolvi; cum contra ... " - evidencia tratar-se duma proposição formal, que em vista dos argumentos escriturísticos para
ela aduzidos deve ser considerada "de fide divino-catholica". O
que aliás já consta de definições anteriores do Magistério Eclesiástico. 60 Não é proposição nova.
55) "Constitutum a se sociale Ecclesice corpus, nequaquam
sine conspícuo capite relinquere poterat." 61 A presente alínea
contém doutrina abundante, além desta proposição. Mas o "norunt enim omnes" nos mostra que Pio XII pretende apenas rememorar doutrina já devidamente proposta na Igreja. Até onde
se estende o "norunt enim omnes"? O "siquidem" parece interrompê-lo. Ou será a indicação do motivo, porque Pio XII julga
devidamente conhecidas as teses? Não estamos por isto. A frase
do "norunt enim omnes" refere-se a um fato: a comissão do primado. A frase seguinte indica o motivo desta comissão. Todavia,
esta definição não seria nova, pois foi feita já pelo Vaticano. 62
Se aí está no "Proa!mium", e portanto numa parte de definição
discutível, a proposição de Pio XII está em condições ainda menos favoráveis, e as dúvidas são mais fortes.
Pio XII acrescenta às palavras do Vaticano: segundo o plano
de Cristo era necessário deixar à Igreja visível um Chefe visível.
O Concílio do Vaticano apenas indica que Cristo de fato instituiu
Chefe visível para garantir a unidade da Igreja visível. Esta diferença ajunta probabilidade ao considerar esta frase não abrangida pelo "norunt enim omnes". Também neste sentido, se definida,
seria dogma e dogma novo. Não a enconhamos explicitamente
na Escritura. Aí está, todavia, implicitamente. Tudo quanto Cristo
disse de sua Igreja, nos mostra tê-Ia planejado visível, e tê-la
ideado como Deus geralmente quer Suas obras: ativa pela causalidade segunda. Se assim a queria Cristo, era evidentemente
necessário instituir estas causas segundas, destinadas ao govêrno
da Igreja. Além disto, o próprio fato da instituição de Chefe visível, fato explicitamente revelado, mostra ter sido o plano divino
tal, que esta instituição se tornava necessária. Um elemento tão
encarecido pelas palavras de Cristo, não pode ser apenas orna60)
61)

Cf. por ex. Denz. 1823 ss.
REB 1036, 2.
62) Cf. Denz. 1821.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

365

mento ou luxo supérfluo, mas deve contar entre os elementos estruturais, e portanto necessários, suposto tal plano divino. Assim
a proposição, se definida, seria dogma própriamente dito, porque
pronunciamento definitório acêrca de revelação implícita e não
só indireta.
56) "Est. . . Petrus, vi primatus, nonnisi Christi Vicarius,
atque adeo unum tantum primarium habetur huius Cor.paris
Caput, nempe Christus."
57) "Ecclesia, iam post glorios,am suam (Christi) in ccelum
Ascensionem non in se solo, sed in Petro quoque tamquam in
perspicuo fundamento ( est) cedi/icata/'
58) "Ununz solummodo Caput constituunt Christus eiusque
Vicarius." 63 Estas três proposições, quanto ao caráter definitório,
estão nas mesmas condições do número 55. A doutrina nelas contida é de máxima importância para o Tratado do Corpo Místico.
Não se ti"ata, porém, de proposições novas. O Concílio do Vaticano,
na "Constitutio dogmatica prima de Ecclesia Christi'.' propôs solenemente todos êstes pontos, com outros mais. 6 ·1 A expressão:
Cristo é o "unum primarium Caput" do Corpo Místico, não é senão um sinônimo do conceito de S. Pedro e os Papas serem "nonnisi Christi Vicarius." 65 Que S. Pedro e seus legítimos sucessores
sejam realmente Vigários de Cristo, já foi explicitamente definido pela condenação da tese de Marsílio de Pádua e João de
J anduno: "Quod Christus nullum caput dimisit Ecclesire, nec aliquem suum vicarium fecit." 66 Foi também proposta esta verdade
à fé dos fiéis de modo positivo, estando incluída no questionário
para os Wicliffitas e Hussitas: "Item, utrum credat, quod beatus
Petrus fuerit vicarius Christi ... " 67 A Santa Sé em tais questionários e com tais expressões 68 não pode referir-se senão a verdades de fé própriamente ditas e devidamente propostas.
Que S. Pedro e seus sucessores sejam fundamento visível da
Igreja com Cristo, desde a data da Ascensão 69 , foi explicitamente
definido pelo Concílio do Vaticano. 70 A unidade de Cristo com
o Seu Vigário 71 é doutrina ensinada por Bonifácio VIII. 72 No
sa) REB 1036, 2.
66 )

64) Denz. 1823 ss.
65) Cf. n. 56.
Denz, 496; esta proposição foi condenada como herética, cf. Denz.

67)
69)
70)
71 )
72)

Denz. 674.
68) " .•• utrum credat . .. "
O teor da proposição n. 57.
Cf. Denz. 1822-1823.
Teor da proposição n. 58.
Cf. Denz. 468.
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documento em questão, a Bula "Unam sanctam", esta proposição
está realmente contida, não, porém, proposta "ex cathedra". Só a
frase final da Bula é definitória, e esta só fala da universalidade
de jurisdição dos Papas. 73 A verdade expressa neste número 58
figura na Bula como premissa, como argumento. O "solemniter
docuit" de Pio XII por isto não significa o mesmo que "ex cathedra". Ao menos o Concílio do Vaticano não identifica êstes
têrmos. 71 A simples "solenidade", inerente por ·natureza a documentos da categoria de bulas, não as transforma em documentos "ex cathedra". A doutrina expressa nesta forma cristalina,
se bem que não definida pela Bula de Bonifácio VIII, é outra
formulação da doutrina de o Papa ser o Vigário de Cristo. Esta
proposição número 58, todavia, não se identifica com o número
56, pois aí se frisa ser Cristo o "primarium Caput" ela Igreja;
nesta número 58 que os Papas constituem com Cristo uma só Cabeça, um só Chefe. Nestas três proposições, pois, nenhuma novidade há de definição. São, porém, ele transcendental importância
para a doutrina da Igreja Militante.
59) "Periculoso ii ln errore versantur, qul se Clzristum Eccleslcc Caput amplectl posse existimant, licet eius ln terris Vicarlo fideliter non adlzcereant." 75 Esta proposição não é simples inversão e.lo número 50, pois contém doutrina ulterior. Está condenada com têrmos enérgicos: "Periculoso igitur in errore ii versantur, qui. . . existimant. . . Subia to enim adspectabili hoc Capite, ac diffractis conspicuis unitatis vinculis, mysticum Redemptoris Corpus ita obscurant ac deformant, ut ab éeternre qmerentibus
salutis portum iam nec videri, negue inveniri queat." Tôdas estas
expressões provam que Pio XII de fato condena definitoriamente
esta proposição. Dizem-nos também ver êle a causa do êrro e o
motivo ela condenação principalmente nas funestíssimas· conseqüências promanadas de tal opinião. A censura teológica seria então: "propositio periculosa, fidei subversiva". A concatenação,
porém, com a proposição anterior - ". : . igitur ... " - é suficiente, para afirmar que Pio XII a condena diretamente como
heresia, contrária a dogmas de há muito definidos. Contém esta
proposição de Pio XII algo de precioso, além da condenação: a
unidade de Cristo e do Seu Vigário, bem como a primazia de
73)
74 )
76)

Cf. Denz. 469.
Cf. Denz. 1823 ·e Coll. lac. VII col. 414bc.
REB 1036, 3.
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Cristo sôbre Seu Vigário e a unidade de fundamento da Igreja
visível é tal, que, conquanto Cristo em nada dependa de Seu Vigário e o Vigário em tudo dependa de Cristo, ainda assim não se
podem romper os laços com o Vigário de Cristo, sem os romper
com Cristo.
Também esta condenação não é nova. Pio IX 76 e Leão
77
XIII
já condenaram êste êrro. Bonifácio VIII já afirmara "ex
cathedra" ser de necessidade de salvação estar em comunhão com
o Papa. 78 E' a definição "ex cathedra" contida na Bula "Unam
Sanctam". Pio XII apenas deu for!11ulação mais nítida e mais especificada a esta doutrina.
60) "Peculiares etianz Christianorum communitates - cum

Orientales, tum Latinre, ex quibus una constai ac componitur Catholica Ecclesia - a Christo Jesu proprii uniuscuiusque Episcopi
voce .potestateque reguntur." 79 Esta tese, quanto ao fato da proposição, está nas mesmas condições que sua paralela, o número 54.
Pio XII o diz expllcitamente: "Qure autem Nos heic de universali
Ecclesia diximus, id de peculiaribus etiam asseverari debet christianorum communitatibus." O Papa não indica as fontes teológicas
desta proposição, mas sabemos estarem nos Evangelhos 80 e nas
Epístolas de S. Paulo. 81 Proposta "ex cathedra", pois, a proposição é "de fide divino-catholica". A certeza do "ex cathedra" depende, porém, da certeza dos argumentos formulados nas anotações ao número 41. A qualificação dêste número 60, por conseguinte, não excede o "probabiliter defini ta".
Esta tese, com a qualificação que verificamos, é de algum
modo nova. O Tridentino definira diversas verdades de fé relativas aos Bispos. 82 Esta de Pio XII, porém, aí não se encontra.
Também no Concílio do Vaticano não se definiu proposição igual,
nem estava prevista nos esquemas. Combinando, porém, a proposição ele que só Cristo governa a Igreja 83 com a definição do
Tridentino de os Bispos disporem de real poder de jurisdição 8 ·1,
nada falta para têrmos o teor dêste número 60. A novidade, pois,
está no maior grau de explicidade. O que resulta de duas premis7G)

Cf. Denz. 1686.

77) Cf. Denz. 1960; 1976 (contra o Americanismo).
78 )
70)
80 )
81 )
82)
83)

Denz. 469.
REB 1036, 4.
Cf. principalmente Mt 18, 18 e 28, 18-20.
Cf. as Pastorais· passim.
Cf. Denz. 960; 966 ss.
Cf. n. 45.
84) Denz. 960; 966; 968.
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sas já definidas como dogmas própriamente ditos, também é
dogma. 85 A falibilidade dos homens, porém, é capaz de tropeçar
ainda, e cair em caminho tão plano e suave. A proposição "ex
cathedra" de tais teses em tôda a explicidade, pois, longe de ser
supérflua, é utilíssima e em certo sentido nova.
61) "Sacrorum Antistites non solum eminentiora universalis
Ecclesice membra lzabendi sunt, ut qui singulari prorsus nexu
iunguntur cum divino totius Corporis Capite, atque adeo iure
vocantur "partes membrorum Domini primce." 86 Quanto ao fato·
de estar proposta, vale o observado para o número precedente.
Aproxima-se muitíssimo do número 10, não se identifica, todavia,
com êle. Pio XII afirma diferenças específicas, ulteriores ao simples "eminentior", o que não fizera tão explicitamente no número
10. Deveríamos juntar as duas proposições numa só, suprimindo
o número 1O, pois êste é inteiramente absorvido pelo número 61.
O Tridentino definiu a superioridade jerárquica dos Bispos,
decorrente de instituição divina. 87 Não especificou, porém, o elemento constituinte desta superioridade, senão nos poderes de consagração, de crisma, ordenação e regime. Pio XII acrescenta a
esta definição a nova do elemento por assim dizer metafísico da
superioridade: não simples diferença quantitativa, mas superioridade qualitativa, entitativa, específica, constituída por inserção
especificamente superior e mais profunda no Corpo Místico de
Cristo. Não nos consta tenha sido feito pelo Magistério Eclesiástico, antes desta Encíclica, um pronunciamento desta ordem. A
presente proposição, pois, é nova. E' subsídio valiosíssimo para
a especulação teológica acêrca da estrutura interna do Corpo
Místico, representada externamente pelos diversos graus jerárquicos. E' ainda luminoso comentário das palavras de S. Paulo:
"Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat." 88 Derrama
copiosa luz não só sôbre a relação dos Bispos a Cristo e ao Corpo Místico, mas ainda, guardadas as devidas proporções de mais
e menos, sôbre a relação respectiva dos Papas e demais membros
da jerarquia e do Corpo Místico em geral.
62) "Episcopi ad propriam cuiusque Dicecesim quod spectát,
utpote veri pastores, assignatos sibi greges singuli si-ngulos
Cf. Denz. 1776a.
REB 1036, 4 1037, 1; cf. Greg. Magn. Moral. XIV, 35, 43;
Migne P. L. LXXV, 1062.
87) Denz. 960; 966; 967.
88) 1 Tim 3, 1.
85)
86 )
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Christi nomine pascunt ac regunt." 89 Com esta tese se define
uma vez mais a imutável estrutura jerárquica da Igreja Católica.
Não podem os Papas absorver os poderes próprios dos Bispos
por instituição divina, nem podem os Bispos transgredir os limites dêstes poderes. Não pode a Igreja centralizar-se a ponto de
não haver mais a multiplicidade de Bispos verdadeiramente pastôres, detentores de jurisdição própria e real sôbre seus rebanhos;
nem podem êles, como ficou definido acima 90 , afastar-se tanto
do Papa, que não estejam mais edificados sôbre o fundamento de
S. Pedro. Neste sentido esta proposição nenhuma novidade contém, pois está tôda definida pelos pronunciamentos infalíveis do
Concílio de Trento. 91
Há, porém, mais na proposição de Pio XII. Articula-se admiràvelmente com o enrêdo destas alíneas. Na proposição 60 falou
o Papa da relação do episcopado a Cristo. Na seguinte da relação ao Corpo Místico. Nesta fala da relação dos Bispos a suas
respectivas dioceses, onde são Cabeças em sentido verdadeiro,
e analogicamente uma só Cabeça com Cristo, como o é o Papa
de modo superior e especificamente mais importante na estrutura
do Corpo Místico em seu conjunto visível. A proposição, também
neste sentido, não é nova. Reproduz em identidade completa a definição cio Concílio do Vaticano, à qual Pio XII aliás se reporta
explicitamente. 92 Reúne, em admirável resumo, a doutrina riquíssima do Tridentino e do Vaticano sôbre êste tema.
63) "/d tamen dum faciunt, non plane sui iuris sunt, sed
sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria iurisdictionis potestate f ruantur, immediate sibi ab eodem
Summo Pontifice impertita." 93 O fato de esta tese estar proposta
depende das mesmas razões e medidas dos números 60 e 61. Continua ainda a evolução do mesmo pensamento das proposições
precedentes, expondo Pio XII não já a relação dos Bispos- a Cristo, mas ao Vigário de Cristo, o Romano Pontífice. Diferencia-se
da precedente, por especificar dentro da generalidade êste aspecto
peculiar. Tampouco é nova, já que está concretizada na fé católica como lei universal e categóricamente explícita 94 , depois de
definida no Concílio do Vati-cano. 95
80)
91)
92)
04)
95)

REB 1037, 1.
90) N. 56-59.
Cf. Denz. 956a-968.
Cf. Denz. 1828.
93) REB 1037, 1.
Cf. Cod. Iur. Can. can. 329, § 1.
Cf. Denz. 1827-1831.
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Destas proposições números 60-63 deduz Pio XII os deveres
de respeito, reverência e obediência dos fiéis para com os Bispos.
Medem-se êstes deveres pela sublimidade sobrenatural da graça
de prelatura. As pessoas dos Antístites devem ser consideradas
sagradas e intangíveis acima ele qualquer potentado desta terra,
valendo dêles de modo peculiaríssimo as palavras das Escrituras:
"Nolite tangere Christos meos." 96 Formula o Papa o mais veemente protesto contra as injúrias sofridas em nossos dias pelos
Bispos de diversas partes do orbe, terminando com as palavras de
S. Gregório Magno, inseridas também nas definições do Vaticano 97 : "Honor Noster universalis Ecclesire est honor; honor Noster
solidus Fratrum Nostrorum est vigor; ac tunc Nos vere honorati
sumus, cum singulis quibusque debitus honor non negatur." 98
E' ·alínea parenética, não contém nenhuma definição.
9G)
97)

98)

1 Par 16, 22; SI l04, 15 cit. pen. REB 1037, 1.
Cf. Denz. 1828.
Cf. Ep. ad Eulog. 30, Migne P. L. LXXVII, 933 cit. pen. REB

1037, 2.

-COMUNICAÇÕES
A Ação Católica, Um Perigo?
Um perigo a Ação Católica? Sim, e muito grande!
Mas para quem e por que? ·
Em primeiro lugar, para os inimigos da Igreja, tenham êles a denominação que tiverem. Que querem êstes? E' de seu interêsse e proveito,
é~lhes questão vital verem os católicos desunidos, divididos, inativos, ignorantes, desconhecedores das inesgotáveis e inexploradas riquezas do cristianismo. E que vem fazer a Ação Católica? Vem despertar, instruir, formar, unir, apostolizar os católicos, enchendo-os de vida e attvidade, de
espírito de solidariedade e conquista. Vem organizá-los e torná-los aptos
para difusão generalizada da verdade e combate eficiente ao êrro.
Um perigo é a Ação Católica para os indiferentes, em cujo programa de vida não há lugar para preocupações de ordem superior. Que desejam êles? Que ninguém os incomode com problemas metafísicos, que ninguém lhes perturbe a doce paz de seu cômodo ecletismo. E a Ação Católica? E' um brado de alerta, um apêlo organizado à definição de atitudes, a se pronunciarem pro ou contra Cristo e sua Igreja. E' uma poderosa
contra-revolução espiritual, que vem colocar escaldante diante dos espí-

~-
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ritos o problema mais transcendental da vida humana. Vem transformar
o ambiente, externar os campos, tornando-os infensos à pululação de mentalidades ecléticas.
·
A Ação Católica é um perigo para a incoerência dos católicos de
credo sem mandamentos. Que fazem êstes? Apregoam seus excelentes sentimentos para com Deus, mas não lhe fazem a vontade. Protestam ser
homens de vida íntegra e impoluta, mas não respeitam os mandamentos.
Propõem-se como modelos de católicos, mas pouco se lhes dá dos preceitos da Igreja. E a Ação Católica? Vem pregar e viver a lógica da vida em conformidade com a crença. Vem estigmatizar ·o absurdo de uma
moral em contradição com o dogma. Vem exigir coerência. E coerência
custa sacrifício. E o sacrifício vai de encontro à nossa natureza decaída.
A Ação Católica é um perigo para os católicos minimistas, de mentalidade negativa, cultores da mediocridade, que se contentam em evitar
unicamente as transgressões graves dos mandamentos. A Ação Católica vem
fustigar essa indolência espiritual, estabelecer a santa inquietação e sêde
de perfeição e apostolado. Vem formar batalhadores, revolucionários do
espírito, santos, heróis da fé.
A Ação Católica é um perigo para o individualismo religioso dos que
pensam só em si. Que se preocupam exclusivamente do seu pequeno mundo interior. Que não lhes toca a sorte dos que os cercam. Que julgam
não ser necessário ostentar o catolicismo por meio de distintivos ou fitas
de associação. A Ação Católica é um movimento reacionário de concepção
oposta. E' uma mobilização animada de um espírito de solidariedade e
conquista. De uma mentalidade de pensar nos outros para servir.
A Ação Católica é um perigo para o particularismo dos que nada
vêem além do círculo estreito de sua associação. Dos que não aceitam
nem apóiam iniciativas que não partam do seu meio associativo, da sua
paróquia, da sua diocese. Ela vem colocar o católico em face dos grandes
ideais de Cristo e sua Igreja. Vem fazê-lo vibrar às necessidades de seu
meio, de sua paróquia, e aos problemas da Igreja universal.
A Ação Católica seria também um perigo para o pacifismo dos sacerdotes que vivessem à sombra amena de um ideal de vida burguesa ou
cristalizados nos métodos de evangelização em desacôrdo com as modernas necessidades. Ela vem colocá-los ant~ problemas e planos que exigem
estudo e esfôrço, que exigem trabalho e renúncia, que exigem a morte de
todo comodismo, para o enquadramento do apostolado sacerdotal nos moldes da moderna tática de conquista.
Alastremos corajosamente éste santo perigo da Ação Católica. Não
nos amedrontem reações, venham donde vierem.
Não nos afastemos, porém, no trabalho de organização da Ação Católica, das normas do Papa e do espírito da Igreja, que é principalmente
obediência e caridade. Não sirva a caridade de pretexto para falsas contemporizações com a indolência, incompreensão ou má vontade. Nem sirva
a obediência de falso título para ataques intempestivos e injustos ao bem
existente.
Pe. H i p ó 1 i t o O o n z a g a

A Moderna Matriz de Monlevade.
Ouvíramos falar muitas vêzes - e com que soberbos elogios - da
nova igreja que acaba de ser erguida em João Monlevade, na Arquidiocese
de Mariana, que foi solenemente consagrada em 24 de junho próximo. Pi-
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cava-nos a curiosidade de saber como a haviam concebido seus construtores,
plenamente harmonizada no meio ambiente daquele moderno e dinâmico
centro de siderurgia -nacional, e dentro todavia das normas gerais da
Santa Igreja e das novas tendências da moderna Arquitetura. Explicações
e informes pouco elucidavam realmente. E resolvemos contemplá-la de
perto. A sua visão, nosso primeiro sentimento é de fato parabenizar à benemérita Companhia Belgo-Mineira, que ergueu o magnífico templo de concreto armado a expensas suas, ao genial arquiteto Dr. Varo Burian, que
luminosamente o concebeu, bem como ao Exmo. Sr. D. Helvécio Gomes de
Oliveira, que tão superiormente o compreendeu, aprovando-lhe a construção,
não obstante fugir êle de tôda forma tradicional. E é esta verdadeiramente
a melhor expressão que caracteriza a Igreja de Monlevade: modêlo inédito em todo o m11ndo!

A ambientação não poderia ser mais acertada. Agrupa-se a futurosa
localidade mineira ao longo das margens do Piracicaba, por onde trepam,
branquejando o verde das matas, as residências operárias, os escritórios
da Companhia, os altos fornos da ind(1stria. Bela ascensão que quis e
conseguiu o artista arquiteto expressar em seu monumento, maravilhosamente projetado em seis límpidos lances - seis corpos do edifício harmônicamente conjugados e superpostos, para culminarem na tôrre, com
sadia originalidade colocada ao fundo do templo. E não é só o conjunto
que sobe. A própria igreja - que perderia todo seu belo efeito na planície - galgou ela também a margem oposta do rio, e plantando-se dominadora e firme, qual uma fortaleza ou medieval castelo, em fresco cinzento, emerge da mata como uma visão celeste, na vigilância fecunda das
almas que, a seus pés, diàriamente labutam.
Não é êste todavia o maior mérito do insuperável arquiteto. Sua maior
glória vem-lhe da concepção original da planta que sonhou para sua igreja. Planta sem semelhante em tôda a história da Arquitetura cristã, e
satisfazendo entretanto às mais imperiosas exigências da arte moderna
e a todos os preceitos da Igreja, com a mais clara visão dos aspectos
utilitários e práticos da obra.
Em sua encantadora modéstia, confessou-nos o Dr. Burian que jamais
pensara em realizar a obra que lhe saiu das mãos: nasceu ela espontâneamente de circunstâncias imprevistas. Dos dois locais, com efeito, onde
pudera ter erguido seu templo numa das formas tradicionais da arte religiosa, tornava-se um inoportuno por ser o único disponível para as urgentes ampliações de novos fornos de fundição; ao passo que exigia o
outro a demolição de dezesseis moradias: solução dolorosa, justamente
no momento em qu!! tão angustioso se apresenta o problema da habitação
operária. Restava-lhe a pequena área acessível da colina fronteira. E aventurosamente não temeu o arquiteto por ela subir, encontrando felizmente
aí, na mais brilhante solução, talvez a mais sadia forma de uma interessante e prática igreja moderna. Escasseava-lhe o espaço; e acima de curto
planalto, a colina subia íngreme, insistente, indomável.
E veio-lhe a idéia salvadora: Por que não dar à sua igreja duas compridas naves - duas -naves abertas como dois braços amigos - abraçando
a montanha, para nela prenderem o templo, no declive da colina rebelde?
E assim o fêz: a Igreja de Monlevade é edificada sôbre planta em
forma de um V bastante aberto, ricamente estilizado, de contôrno macio.
No vértice do V, amortizado por uma reta, ergue-se a simples e majestosa fachada, sem portas de entrada, com ampla rosácea ao alto, marcada por cruz monumental; inter-namente é o vértice do V o local do altar;
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e -nas duas extremidades, - além de duas laterais - temos as portas
principais. Esta forma original redunda numa inapreciável conseqüência:
o aproveitamento integral de todo o interior, porquanto de qualquer parte
do templo se avistam o altar e o púlpito, os dois pontos essenciais de uma
igreja. De fato, convergem as duas naves laterais - divididas em três
tramos por amplos arcos de meio-ponto nascidos de discretas bandas lombardas - até se encontrarem na formação em quadrado da nave central,
determinada também por quatro magnlficos e solenes arcos triunfais, igualmente nascidos do chão. A impressão do conjunto interno, sem uma só coluna e com seus tetos planos ornados de caixotões, é sublime pela amplidão e luminosa pela fartura das linhas puras, das luzes claras e da harmonia arquitetônica. Ao fundo da -nave central ergue-se a tribuna do côro,
invisivel aos assistentes; e por trás desta nasce por fim o campanário
que, em agradável quadratura e medida proporção, domina finalmente todo
o conjunto do templo. Pena foi, segundo nosso humilde parecer, -não se
ter conservado para o altar o primitivo projeto, de linhas modestas e suaves, eloqüente de simplicidade, e de harmonia com todo o espírito e ambiente da construção.
Nascera a obra, disse-nos seu autor, de circunstâncias inesperadas.
Não pensara talvez estar nisto seu maior mérito e seu mais merecido elogio: o talento do artista que estuda e medita seu trabalho, adaptando-se
às mais imprevistas e imperiosas exigências, sem quebra da arte, sem sacrifício das finalidades, sem originalidades extravagantes e com as vantagens de um inédito insuperável, ao qual se ajuntam cômodas sacristias
laterais ao altar~mor, com o aproveitamento do declive para a instalação
de ótimo salão de reuniões ao rés-do-chão, na parte inferior do frontispício - tal a igreja que nos deu o Dr. Varo Burian.
E que fundos simbolismos não nos lembra esta rica igreja moderna
na bela forma de um VI V, em cujo vértice se planta o Altar do Sacriflcio, de onde jorra o Sangue do Senhor e para onde convergem as almas
-na busca insofrida de seu Deus. V, em cujo vértice se entroniza a cadeira
da verdade para esparzir em tôdas as direções a luz da palavra divina dissipadora de tôda treva em nossos corações. V, em cujo vértice se põe -a
mesa do Pão Divino, para onde convergirão daquelas naves luminosas os
fiéis famintos, a comerem da Carne de seu Deus, a beberem do Sangue
q·ue brota para a vida eterna. V, que é Vida; V, que é Vitória: Vida das
almas no Cristo; Vitória do Cristo nas almas!
Da arte moderna temos o direito de exigir o seguinte, que é uma
orientação: que ela resolva o problema da arquitetura religiosa segundo
as leis da Igreja, sob tríplice ponto de vista: elevando o sentimento religioso dos fiéis; adaptando sua obra ao espírito e às exigências da Liturgia,· refletindo a beleza e a sublimidade de Deus.
Tudo isto realizou a Igreja de joão Monlevade, principalmente quando
nos lembra no vértice de seu V, a palavra de S. Paulo - in Christo omnia
constant _: Jesus é o Vértice sublime para onde deve convergir a Humanidade inteira, resgatada no seu Sangue Divino; ou aquela outra palavra
do próprio Cristo na solenidade eterna do triplice V: Ego sum Via, Veritas
ct Vila - Eu sou a Via, eu sou a Verdade, eu sou a Vida.
Pe. D i n a r t e D u a r te P a s s o s, C. M. (Mariana)
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Anchieta.
Homologando a afirmação do maior épico da língua portuguêsa, declaramos que, por feitos atinentes à religião e à pátria, admiráveis por
difíceis e arrojados, muitos se libertam da lei da morte. Com efeito, graças
à trombeta da fama, à voz da poesia ou ao pregão da história, respiram
a frescura da vida gigantes da ordem moral; à contemplação se nos impõem, nos imitativos trabalhados em ouro ou prata; nos vitrais, mosaicos
e mármores, convertidos em quadros vivos pelo poder do buril, a serviço
do engenho e da arte.
Diante dêsses encantos despertam-se os brios do coração, donde emana
o anseio em procurar nos anais do entendimento padrões de gratidão, para
que em parte - uma vez que a equação é impossivel - se amortizem
dívidas, criadas por atos de benemerência. Uma razão premente de um
modo particular entra nos penetrais do crente.
Como um firmamento cravejado de estrêlas, êle vê, nos fastos eclesiásticos, almas privilegiadas, torneadas em figuras de vários gostos, pelo
maravilhoso da Graça. Uns, superiores à jurisdição da natureza decaída,
batem-se pelo direito de se assemelharem ao que nem uma pedra possuía onde reclinar a cabeça trocando púrpuras pela libré de humilde servo
de Cristo; outros, lendo pelo livro da natureza as narrações da onipotência
criadora, em íntimos desa fogos, cultivam o jardim da perfeição; outros,
trocando os arminhos da glória terrena pelos pergaminhos da caridade,
ou o talim pelo cordão da penitência, voam pelo mundo, espalhando as
luzes da fé e tragando até à lia o cálice do sacrifício. Diante de tão eloqüentes quadros desata-se a alma do crente em indústrias para que, com
demonstrações de aprêço, se prepare seguro cajado a benefício dos fracos,
se gerem estímulos a favor dos menos perfeitos e se tracem trasladas, por
onde possam esmerilar virtudes as almas de escol. Feliz inspiração moveu
então êste Grêmio Literário tão florescente; escolhe como orago um astro
de primeira grnndeza nas páginas da história eclesiástica brasileira, para
que encontrem todos um guia seguro, e hoje lhe tributa uma homenagem
de gratidão e reconhecimento. Entre as províncias do saber, sobretudo
em nossos tempos, se impõe ao sacerdote o hábil manejo do pátrio idioma
para que, no meio do fulgor das letras, escreva, fale e mostre aos vaidosos do século que as múltiplas conquistas, a benefício da humanidade, se
originam da pregação sôbre-humana, chamada Evangelho. No entanto,
conhecer humanidades, com habilidades de mestre, tornar-se orador onipotente, em surtos de eloqüência, para mendigar popularidades, para cingir-se com uma coroa de glória ou respirar o incenso dos aplausos, significa dilapidar canseiras intelectuais; vem a ser debulhar-se em suores de
sangue para conquistar o Nirvana; traz como funesto resultado fechar
o aqueduto que conduz as águas salutares da Graça.
Aqui vem a talho clamar o "Excelsior" de Longfellow, glória da poesia
inglêsa na América, elevando os níveis de nossas aspirações. Desenrole~
mos o estandarte da vida de Anchieta para considerarmos sucintamente o
gênio literário a serviço do conquistar almas para Cristo; aí poderemos
ver que mais pesa na balança o ideal cristão do que a espada de Breno.
Escandalizado por abusos reais, Lutero, em vez de reconhecer a parte
humana, e aí até encontrar esteira para argumentos apologéticos, procura
abalar a substrução da fé, introduzindo o livre exame. Princípio tão satânico favorecendo o orgulho humano, põe em ativo movimento as molas
brutais populares. Levanta-se o furor das ventanias para apagar o pode-
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roso fanai, que livra os homens da voragem das trevas; intenta pulverizar
a rocha granítica, .onde se implanta o edifício espiritual.
Permaneçamos, porém no campo de observação. Tocados pela s~nha
dos ventos, dirigem as ondas marítimas titânicos assaltos ao penhasco,
que as assoberba. Sobem bem alto; caem afinal desfeitas em espumas; de
cansadas capitulam. E o penhasco lá se acha vitorioso.
Vítimas dos falsos profetas, aparecem claras na imensa multidão dos
crentes; a misericórdia de Jesus cria engenhosas traças; aparecem apóstolos zelosos; engrossam-se as fileiras dos campeões da fé; a Igreja continua a marchar gloriosa, zombando dos homens com o canto do salmista:
"Se o Senhor não constrói a casa, em vão se põem ao trabalho os que
a edificam."
Contra o satânico plano de Lutero, a ação maravilhosa do Espírito
Santo transforma um denodado militar para comandar um grande exército
no reino de Cristo. Lança Inácio as bases de uma sociedade, composta
de homens piedosos, sábios e incansáveis obreiros, que dilatem o império,
conquistando novos súditos. Como d·a semente, confiada à feraz gleba,
brota um rebento, a quem benévolamente aquece o sol e bafeja a brisa,
e pouco a pouco vai tomando incremento até o aparecimento de sazonados
pomos que enleiam a vista. Assim sucedeu com o ideal de Inácio.
O mesmo foi começar os trabalhos e realizar-se o aparecimento de
agigantados resultados.
Para o imenso campo do Brasil, mimoseia Jesus o berço da ínclita
Companhia com quem viria a ser admirável campeão do Evangelho - Anchieta - para suprir fartamente as deficiências, originárias do mal.
Venturoso berço lhe foi a cidade de Tenerife, nas Canárias, onde apareceu à luz cio mundo no dia 19 ele março de 1534. Seus virtuosos progenitores madrugaram em proporcionar-lhe sólida educação cristã, sancionada
com estimulantes exemplos de virh1des. No verdor cios anos, arrimado aos
paternos cuidados vai cultivar seus talentos na então célebre universidade
de Coimbra, onde depois recebe a roupeta ela Companhia de Jesus. Em
conseqüência de seu estado mórbido, julgaram útil a transmigração para
as nossas plagas, vindo assim aportar na Baía em 1553.
Parodiando o ~'felix culpa" ela liturgia, eu diria: bendita enfermidade,
que com tão valoroso tesouro brindou o Brasil.
Em Anchieta, encontramos as riquezas intelectuais, de que grande cabedal soem fazer os homens. Seu talento, bem cedo, o extr-emou singular,
vindo logo a ser conhecido como historiador, músico, compositor de dramas
e diálogos em tupi, castelhano e português, cantor fervoroso da Virgem
Maria, em vigorosos versos latinos.
O poder evocativo e descritivo manifesta-se por belas composições e
traços firmes, que galvanizam a cena, apresentando particularmente o
poema de lperoig as credenciais de um estro-rei. Sirva-nos de apresentação
o seguinte tr-echo do preclaro Dr. Augusto de Lima, outrora presidente da
Academia Brasileira de Letras: "Todos os cinco mil e tantos versos do poema são de uma correção absoluta, de uma casticidade irrepreensível, não
só na linguagem, como na metrificação. Ovídio, modêlo de sua estrutura,
não os fêz melhores, nos seus Faustos, Metamorfoses e Elegias."
No entanto Anchieta ocuparia plano bem inferior, aos olhos do crente,
se lhe falecesse belo ideal, como não é raro suceder entre os homens profanos. 1::le merec-e, porém, o título de sábio; pertence à classe dos que,
harmonizando ações com grandes luzes, fazem servir umas e outras à edificação do próximo, à glória de Deus.
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Levanta-se, com especial florão de glória, entre os que, deixados os
ideais rasteiros, que acorrentam os sábios do século, retribui com santas e copiosas usuras os talentos outorgados pelo Criador.
Dotado de um sinete divino, porque tão perfeita não o conceberia
o homem, apresentou-nos o Redentor o ideal da caridade, que tanto eleva
o cultivador das letras.
Tendo como alicerce o amor de Deus que faz brilhar o sol para bons
e maus, gratos e ingratos, sábios e ignorantes, o amor do próximo não
conhece fronteiras; abraça os grandes, os poderosos do século sem menosprezar os humildes. Universal, não admite desigualdade entre livres e escravos, citas e gregos. Todos constituem um objeto de amor em Deus e por
Deus. Bsses santos ditames são poderosas asas ao puro e heróico zêlo do
apóstolo evangélico. Seu pensamento é extorquir almas à pesada braga do
demônio para entregá-las ao suave domínio de Cristo. Guiando-o tão nobre
ideal, trata de munir-se de vivacidade, energia e fogo, não devorador, mas
que aqueça, ilumine e alente.
Ao grande apóstolo do Brasil se depara vastíssima região em cuja
superfície tudo são belezas; no coração tudo riquezas; nos campos tudo
são aromas. Regala-lhe a vista uma sorridente abóbada e árvores desatando-se em flores de delicadas tintas; regatos, que derivam entre arvoredos
não feridos pelo gume dos ferros; rochas, em cujas suturas escorrem teimosos fios de água, que vão abrandando a rigidez dos blocos; voláteis de
variegadas penas, que pelas franças das árvores ou pela alfombra da terra,
em variadas músicas, cantam as glórias do Criador. Dir-se-ia haver aqui
um reca,nto, inventado pela divina Sabedoria, para produzir o olvido do
mundo e arrebatar o ente racional à contemplação de um mundo mais
nobre. Encontraria o contemplativo anacoreta enérgicos aguilhões para adorar o maravilhoso "fiat" com que tudo se revestiu de verde; levantaram-se
as árvores; nasceram as ervas; brotaram-se filões e moveram-se os brutos.
Mas que tremenda contradição. Com grande melancolia, contempla Anchieta a fidalguia da imagem de Deus, decaída pelos mais rudes e aviltantes costumes até o baixo nível da antropofagia. Falta aos -nobres da criação a áurea chave que, com as portas da Igreja, abre também os ricos
cofres dos sacramentos; não lhes é dado gozar das delícias do Eden
evangélico.
Vira outrora o apóstolo Paulo, por divina iluminação, a figura de um
macedônio em atitude súplice chamando-o: "Passa, vem até nós." A alma
apostólica de Anchieta contempla igualmente o selvícola, como que bradando: "Destrói desarmonia tão lamentável: abre-nos os tesouros, que
servem de perpetuar a vida." E eis que ardorosamente se entrega à liça.
Aplaina a primeira dificuldade - a diferença de língua - unida à deficiência de manuais para cultivá-la. Seu grande talento sabe vencer, e num
prodigioso crescendo chega a ser mestre.
Urge viver desapercebido de confortos. O admirável apóstolo encontra o segrêdo de converter, pela fôrça da caridade, os amargos de vida
em melífluos confeitos. De seu teor de vida sirva-nos de notícia êste tópico de uma de suas cartas: "E aqui estamos, às vêzes mais de vinte dos
.nossos, numa barraquinha de caniço e barro, coberta de palhas, longa
catorze pés, larga dez. E' isto a escola, a enfermaria, o dormitório, refeitório, cozinha, dispensa. Não invejamos, porém, as mais espaçosas mansões
que nossos irmãos habitam em outras partes."
Por aqui se pode sotopesar o espírito de resignação, que dominava
essa alma privilegiada. Fato de todos conhecido é a confederação dos
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Tamoios, da qual fêz uma epopéia o gênio de Gonçalves Magalhães. Aos
iranceses ambiciosos de se estabelecerem na baía de Guanabara, coligaram-se os Tamoios. Conciliados pela astúcia do recente invasor, os indígenas constituem formidável perigo para os portuguêses. De uma e outra
parte, faziam-se temerosos aprestos; iria o sangue correr a jorros. Mercê
da Divina Providência, vem a íris da paz: Anchieta vai desarmar o índio
ofendido e vingativo, emprêsa perigosa e embaixada tão arriscada, como
jamais alguém sôbre si havia tomado, na afirmação do insuspeito Roberto
Southey. Veleja para lperoig. A costa se acha coalhada de gente feroz
e armada. Aparece Anchieta armado com o crucifixo. Diante da figura
de serena bondade, vai-se abaixando o termômetro da cólera impetuosa.
Celebra-se o armistício, ficando o apóstolo em refém. Trocam-se afinal
ósculos de paz; fica sem efeito o plano nefasto dos invasores; salva-se a
América portuguêsa.
Nas encantadoras planícies de Piratininga, onde não existia o rebuliço
das ostentosas cidades, vê-se o Apóstolo do Brasil entregue ao mais afanoso trabalho ao qual não dava tréguas. Pela manhã afluem às aulas meninos mal reparados de vestes, trazendo cadernos preparados por Anchieta à custa de prolongadas vigílias para suprir a deficiência de livros.
Depondo a natural desconfiança, os adultos vêm-se aproximando da catequese, porque divisam neste homem, trajado de algodão tingido de prêto;
credenciais de afabilidade e de um coração pronto a desfazer-se em atos
de caridade. As. choças vão se levantando pelas colinas e por vêzes se
ouvem cânticos piedosos, que se elevam ao céu como o fumo do incenso.
Sob a direção do lábaro sagrado, por vêzes se organizam procissões e
vai-se pouco a pouco crescendo o reino de Cristo, entre os selvagens.
Nesse centro abençoado, ergueu-se a capela do Colégio, óbolo do trabalho
regado com os suores do Apóstolo, amalgamados com os dos seus caros
neófitos.
Pode-se compendiar a vida dêste apóstolo, entrelaçada de trabalhos
externos e íntimos colóquios com a divindade, onde a operosidade de
Marta não se divorciou da contemplação de Maria, dizendo com São Paulo:
"Foi tudo para todos para ganhar a todos." Era o pai, o enfermeiro, o
médico, o pedagogo, o mestre, o dispensador dos mistérios de Deus, o
homem de piedade, de oração, de tôda casta de virtudes.
Decorridos longos anos, sem que jamais levantasse mão de seus trabalhos, descansou enfim no Senhor, a 9 de junho de 1597.
Celebramos êste ano mais um centenário da ínclita Companhia de
Jesus, cujas tradições gloriosas formam páginas de fino ouro, na história
geral da Igreja e em particular da história de nossa querida Pátria. Foi,
por conseguinte acertadíssimo despertar a memória dêste glorioso filho de
Santo Inácio, dêste apóstolo cujas mãos venerandas calçamos de ósculos
num ardor de gratidão.
Tecendo o elogio do rei Josias, o Espírito Santo, por meio de um dos
hagiógrafos, diz que sua memória é como a fragrante composição de vários
aromas feito por um perito oficial desta arte. Com razão, deixou após de si
uma recordação grata a Deus e aos homens, tendo passado uma vida tecida de virtudes e fatos gloriosos. A contemplação de sua vida, constituindo enérgica exprobração aos reis infiéis do antigo testamento, formava delicioso aroma para regalo espiritual. Também, na vida de Anchieta
e dado sentir as delícias de um timiama, conforme a prescrição de Deus,
que se lê no livro do Êxodo. 1::le nos apresenta o estoraque da mortifica25
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ção, com o onfquio da castidade, o gálbano da caridade, o incenso da religião e piedade.
Membros do Grêmio Anchieta, cultivai com ardor e carinho as letras
pátrias, calcando porém, com tôda veemência, qualquer ideal menos nobre.
Visai sempre o estandarte, feito com as regras do sermão da montanha
para que os alvôres de esperança, que vos sorri na alma, sejam púrpuras
de glória no grande combate que vos espera. Ireis lançar-vos a um vasto
campo, onde florescem as ciências e arte, onde reina a vanglória do progresso, nos vários ramos de conhecimento. Encontrareis, no entanto, a
mesma contradição que enlutava o coração de Anchieta. Inúmeros corifeus
das ciências e artes malbaratam os mais sagrados dons do Criador, com
pompas de tecnologia, divorciam o direito civil da moral evangélica. Como
a estátua de Nabucodonosor, querem apoiar a paz social em pés de argila.
Como o Fausto de Goethe, procuram um Mefistófeles que lhes execute os
caprichos. Em suma, de tudo fazem conta, exceto da conta que apresentarão ao tribunal divino. Ponde então diante dos olhos os exemplos de Anchieta. Segui-lhe os passos. - (Conferência pronunciada no Grêmio Literário José de Anchieta de São Paulo a 21 de setembro de 1940.)
Mons. J. Procópio de Magalhães (São Paulo)

ASSUNTOS ·PASTORAIS
Aspecto Social e Moral das Práticas Neo-maltusianas.
O lar moderno está ameaçado de dois grandes flagelos verdadeiramente deploráveis e nunca assaz lamentados: um dêles, para seguirmos
a ordem do tempo, estanca no matrimônio a fonte da vida; outro sufoca-a
para que não sobrecarregue o orçamento familiar ou, muito simplesmente,
para que não traga aos pais, e sobretudo à mãe, um aumento de cuidados, de trabalhos e solicitudes. Ambos êles são anti-sociais e anti-morais
e de tal maneira se confundem e chegam ao mesmo têrmo, embora por
caminhos diversos, que eu não sei se entre êles há verdadeira distinção,
ao menos se os considerarmos nas conseqüências funestas a que inevitàvelmente conduzem. O primeiro é conhecido com o nome de neo-maltusianismo, o segundo com o de abôrto. Tratemos hoje do primeiro.
Aspecto Social da Questão.

Antes de desenvolvermos o assunto, façamos uma breve síntese da
sua origem. Tira o nome de Malthus, pastor protestante e professor de sociologia que, em 1798, lhe lançou as bases. Alarmado com o aumento crescente da população que dizia ser superior ao proporcional desenvolvimento das riquezas naturais, preconizava certas medidas de restrição no
matrimônio para levar também -a restrição ao consumo dos bens
econômicos.
Diga-se de passagem que os meios indicados por Malthus não eram
ilícitos e acrescente-se também que as suas previsões tiveram um natural
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fracasso. As epidemias e as guerras, estas sobretudo e principalmente a que
envolve atualmente o mundo inteiro, fazendo tombar milhões de homens
em todos os teatros da luta, encarregaram-se de pôr a nota de retumbantemente falso ao sistema do afamado pastor protestante, que o não deixaria de ser mesmo sem êstes fatôres.
Parece que Malthus foi, com a sua teoria, ao encontro do sentimento
egoísta dos lares do seu e do nosso tempo. Parece que lhes agradou e
sorriu poderem gozar as delícias do prazer e esgotar-lhe a taça sem tocarem, mesmo ao de leve, nas fezes que sempre se lhe encontram no fundo.
E a prova concludente é que, nos tempos presentes, tôdas as nações da
Europa, desta Europa que tanto alarde faz dos requintes da sua civilização e dos fachos luminosos que acende por tôda parte, se preocupam
com o gravíssimo problema do decrescimento populacional. 1
Não quero trazer para aqui estatísticas, conquanto as haja seriamente
organizadas e por demais elucidativas, mas não posso resistir à tentação de deixar consignadas nestas linhas as palavras, candentes como ferro
em brasa, de Mons. Gibier, bispo de Versailles: ". . . os franceses que
em 1850 reduziam a 3 o número dos seus filhos, a 2 em 1875 e a um só
pelo fim do século, não poderiam supor que exporiam à morte centenas de
milhar em 1914, 1915, 1916 e 1917". 2 Por quê? - poderíamos perguntar.
Porque, não tendo a França um potencial humano capaz de enfrentar o
poderio alemão, se deixaria cai-r diante das suas granadas e varar ao fio
das suas baionetas.
Mons. Oibier refere-se apenas à França, mas a verdade aplica-se a
todo o mundo, tão universal e empírica ela é. Razão tinha Bossuet para
exclamar: "as verdadeiras riquezas de um Estado são os homens". O mal
não se localizou na França, passou os Pireneus para um e outro lado, invadiu em primeiro lugar as famílias abastadas, cujas mulheres, mamãs
de um filho único ou de dois quando muito, quiseram ficar livres para o
passeio, desembaraçadas para o cinema, sem peias para o baile. Do santuário das famílias abastadas passou em seguida a intrometer-se nos casais
pobres, a quem uma sombria apreensão de fome e de nudez espanta e
preocupa.
As nações têm meditado a sério na gravidade do problema e, por meio
dos seus diplomas legais, não faltou quem pretendesse ressuscitar um pouco
as antigas leis conhecidas no direito romano com o nome de Júlia e Papia
Popéia, com os vários senátus-consultos que trataram da sua aplicação. 3
Houve já quem lançasse sôbre os celibatários uma contribuição direta para
os levar ao casamento. Em Portugal o problema foi pôsto há pouco, quando
a Assembléia Nacional, ao reformar o estatuto da Assistência Judicial,
aprovou a contribuição dos celibatários em favor da mesma assistência.
Não acho que a lei atinja o fim do legislador, enquanto houver muitos
lares sem filhos, ou, como dizia Vítor Hugo, muitas colméias sem abelhas
e, no entanto, Deus quisera dar-lhes tanta vida, tanta graça, tanto sorriso
angélico de criança. Deveria lançar-se o olhar para dentro dos muros domésticos e fazer que o fim divino e os divinos planos do céu não fôssem
frustrados pelos criminosos e destruidores cálculos humanos. Confesso, todavia, de bom grado que a vigilância da autoridad~ não logrará debelar
o mal, porquanto tais crimes, como é evidente, passam-se nas trevas da
1) O mundo antigo grego e romano conheceu já. a prática do neo-maltuslnnismo e um dos livros Santos, o Gênesls, fala da morte de Onan em punição
dêste crime.
2) Famllle, pág. 79.
3) P e d r o V i d n l, Instltut. Jur. Civil. Romanl, ns. 334 e 336.
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noite, no interior da casa, longe das leis e fora do alcance dos magistrados. E' por isso também que mais nos interessa o aspecto moral do que o
social e, neste ponto, é o sacerdote quem tudo pode fazer e que deve neste
sentido, embora com tôda a prudência, analisar e curar a chaga num
e noutro fôro.
Aspecto Moral da Questão.
Numa conferência feita no Pôrto em 1936, um médico distinto e professor catedrático de medicina na Universidade cio Rio de Janeiro, pronunciou palavras que vêm muito a propósito desta questão. O conferencista,
no seu cons~tltório, organizou um inquérito direto que lhe deu os seguintes
resultados por êle comunicados aos assistentes: "verifiquei que, dos 1.800
casais cujo regime sexual me era revelado pelos maridos, 1.773 procuravam
restringir a natalidade, quer para evitar a prole, quer para a limitar. A
proporção a que cheguei no meu inquérito apresentou, por conseguinte,
a alta cifra de 98,5% de casais que procuram dominar a natalidade". 4
Estamos, pois, diante de um fato real, desolador. Oxalá que o fôra só
no Rio de Janeiro ou em outros meios sociais mais populosos e mais avançados que os nossos. Mas não. Temo-los aqui entre nós na mais pungente
e insofismável das realidades. Simplesmente menos conhecidas, talvez, porque ninguém se deu ao cuidado de examinar o fato e de tornar públicas
as conclusões a que chegou.
Para muitos êste caso é natural, tão natural como o evitar uma doença, premunindo-se contra ela com todos os vastos recursos da ciência médica. O mesmo conferencista é dessa opinião a respeito do neo-maltusianismo: "Dominar a natalidade, diz êle, lançando mão de práticas anticoncepcionais, não é um crime . .. ; quando a mulher lança mão dessas práticas, faz valer utn direito que lhe assiste, o direito de propriedade sôbre
o seu corpo, e ela, mais do que ninguém,· é soberana para decidir se quer
ou não ser mãe; se pode ou não ser mãe; se lhe convém ou não ser mãe.
Evitando a fecundação, a mulher não feriu o direito de quem quer que
seja." 6 Outros médicos são da mesma opinião, a ponto de considerarem
o ato procriador como próprio da idade das cavernas. "Temos o direito de
esperar, acrescenta M. K I o t y - F o r e s t, que, graças à profilaxia anticoncepcional, veremos em breve desaparecer êste último vestígio da selvageria pré-histórica." G
Aqui está uma opinião com que a moral cristã, e muito mais a católica,
não pode condescender. Podem ou não os casados usar dos seus direitos
matrimoniais, e no estado conjugal é admissível, e até louvável, por um
fim mais alto, a castidade perfeita. Non omnes capi1mt verbum istud, diz o
Evangelho, mas, se alguém o observar, a Igreja louva-o e justifica-o, como
louva o procedimento de José e de Maria, os mais castos dos esposos, como
louva o de Santa Cecília e de Valeriano 1, como louva o da nossa Beata
Mafalda e de Henrique de Castela. 8 Se, porém, quiserem usar dos seus
direitos, direitos que Deus na Antiga Lei e Cristo na Lei Nova santificaram com o casamento, só podem fazê-lo em ordem à multiplicação de si
mesmos, tão certo é o que S. Tomás afirma que os filhos são o prolongamento dos pais, que os filhos são alguma coisa do pai. 0
4) Cfr. Conferências da Liga Portuguêsa de Profilaxia Social, 4.ª série,
pâg. 393.
5) Cfr. conf.a citada, pâg. 393 e 394.
6) Cfr. Journal médica! de Lille, citado por E s c h b a c h, Disputat. Theologico-phisiolog., disput. V, pâg. 109-110, nota.
7) Cfr. lição IV do oficio de Santa Cecllia, a 22 de novembro.
8) Cfr. lição VI do oficio da Beata Mafalda, a 13 de março.
9) Sum. Theol., la. 2ae., quest. 100, art. 4. 0 , ad quartum.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

381

Ao contrário do conferencista e autores citados pensou sempre e continuará a pensar a Igreja, guarda vigilante dos bons costumes e acérrima
defensora dos direitos divinos. Quanto, pois, no matrimônio não fôr apto,
próxima ou remotamente, à expansão da raça humana, é proibido aos casados, tal como aos solteiros.
Pio XI na memorável encíclica "Casti Connubii" expõe magistralmente
a doutrina da Igreja: "E, pois que o ato do matrimônio é, por sua natureza, tendente à geração da prole, aquêles que no seu uso o tornam propositadamente incapaz desta realização agem contra a natureza e praticam
uma ação torpe e intrinsecamente desonesta. Portanto, havendo quem, abandonando manifestamente a doutrina cristã ensinada desde os primórdios
e nunca modificada até hoje, tenha pretendido proclamar publicamente
outra doutrina a respeito desta matéria, a Igreja Católica, a quem o próprio Deus confiou o mandato de ensinar e defender a pureza e a honestidade do consórcio nupcial de tamanha torpeza, proclama altamente, por
meio da Nossa palavra. . . que qualquer uso do matrimônio em que, pela
malícia humana, o ato seja destituído da sua natural virtude procriadora,
vai contra a lei de Deus e da natureza e que aquêles que ousarem comete-r tais ações se tornam réus de culpa grave." 1 º
Não pode ser mais clara a palavra do Papa, embora oposta diametralmente à doutrina por muitos hoje defendida e até muitas vêzes exposta
sob aparato científico. Poderá parecer dura e severa a linguagem da Igreja,
mas é sempre a linguagem da verdade que urge pôr em prática. Não lesa,
dizem, os direitos de quem quer que seja. Lesa, e não o direito de um só,
senão o direito de muitos.
Lesa os direitos de Deus. - E' verdade afirmada por todos os teólogos que, embora a glória intrínseca de Deus não possa aumentar na proporção numérica dos seus adoradores, aumenta, no entanto, a sua glória
extrínseca. Mas os cônjuges, limitando a faculdade criadora que em si
depositara o Autor da natureza, cerceiam o número de homens que haviam de louvar a Deus e, por conseguinte, ferem os direitos do Senhor.
Lesa os direitos da sociedade. - Interessa a um Estado ter o maior
número possível de súditos. Quando querem fazer valer os seus direitos,
legítimos ou ilegítimos, os chefes apelam para o número dos seus milhões
de habitantes. Interessa-lhe ter braços para a agricultura e soldados
para a defesa do solo pátrio; ter homens para o cultivo das ciências e das
letras, para a atividade das artes e incremento da indústria. Limitando
a sua prole, os casados zelam, ao menos na aparência, o seu bem individual, mas lesam profundamente os direitos do Estado.
Lesa os seus próprios direitos. - Não se transgridem impunemente
as leis da natureza e, no abuso do matrimônio, os cônjuges, e sobretudo
a espôsa, pagam, às vêzes por alto preço, a sua transgressão. Diz assim
o médico francês B e ,r g e r e t: "as fraudes genesíacas podem provocar
nela (na espôsa) tôdas as doenças do aparelho gerador, desde a simples
inflamação até às degenerescências e desorganizações mais graves". Conta
o mesmo clínico que, em 80 mulheres observadas, e que usavam de fraude
nas relações conjugais, pôde verificar vinte ou mais espécies de incômodos
patológicos". 11
10) Enc. Casti Connubii, parte 2.n.
1_1) E s c h b a c h, ob. cit. tomo 3. 0 , pág. III. O Dr. S m u l d e r s, médico
c:itóhco, faz a mesma afirmação por estas palavras: "Les pratiques néo-malthus,cnnes, à cause de leur caractêre contre-nature. . . peuvent susciter. . . toutes
sortes de troubles psychiques et soma tiques ... " T e r H a a r, Casus conscientme, pág. 156, nota.
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Lesa os direitos da prole. - A vida é uma perfeição, por tal forma
que o Anjo das escolas afirma que, monstruoso que seja, é melhor que o
homem exista do que não exista. Pôsto o ato conjugal, aquêle fruto haveria de nascer, de expandir-se por sua vez, se a fraude não viesse profanar o tálamo nupcial. Ouçam Tertuliano dizendo no século 3.º: "Pois que
também é um homem aquêle que deveria nascer, o sufocar ou perder o
primeiro germe de vida é um assassínio, embora antecipado." 12 Que
admira, em face disto, que os teólogos equiparem esta fraude ao abôrto
e ao infanticídio? Assim é, pelo menos na intenção de quem defrauda o
ato conjugal. E não lesam os direitos de quem quer que seja?
Obrigação dos Confessores e Pregadores.
Necessário se torna opor um grande e poderoso dique a êste mal,
para que se detenha a sua torrente devastadora e se não deixem passar
mais adiante as suas ondas de iniqüidade. E pois que as autoridades civis
e os magist,rados pouco ou nada podem fazer, abre-se um largo campo
diante do sacerdote, quer como pregador, quer como diretor de consciência. Pio XI di-lo claramente: "os confessores e curas de almas não deixem
errar a êste respeito os fiéis confiados à sua guarda. . . nem se tornem
coniventes com tais práticas ... do contrário, saibam que hão de prestar
contas rigorosas ao Supremo Juiz se, atraiçoando a sua missão, forem
cegos e guias de cegos". 13
A S. Penitenciaria tinha respondido já -no mesmo sentido em 10 de
março de 1886, declarando que os confessores não podem calar-se quando
houver suspeita fundada dêste crime, senão que devem interrogar prudente
e discretamente. Suspeita fundada podemos dizer que existe hoje na maioria dos casos e, por essa razão, com o Concílio de Malines celebrado em
1920, direi que, neste ponto, é preferível a severidade à indulgência.
Boa fé e ignorância não são muito para admitir hoje, visto o veneno
esta-r tão espalhado por tôda parte. Dado mesmo que, num ou noutro penitente, tal ignorância se observe, o confessor não pode deixar de o advertir da maldade do seu ato, porquanto, segundo a doutrina comum dos
teólogos, nunca se deve deixar na boa fé e na ignorância o penitente
quando a sua ação vai prejudicar o bem comum. Êste é um dos casos.
A dificuldade maior está na maneira de falar em assunto tão delicado.
No púlpito não se pode improvisar um discurso que verse êste tema; no
confessionário estudem-se de antemão as fórmulas a empregar, pois é sabido que os fiéis se escandalizam com tais interrogatórios, se não forem
dirigidos, como a S. Penitenciaria aconselha, com prudência e discrição.
Demais qualquer autor de teologia pode prestar todo o auxílio de que
haja necessidade na maneira de interrogar. 14 Quando se pode ou deve
absolver o réu desta fraude, distinguindo entre caso e caso, o confessor
encontra também a dificuldade resolvida em qualquer autor e não há razão
para que nos demoremos a resolver os diversos casos.
Causas e Remédios.
Há, porém, ainda um ponto que merece algumas palavras: o das causas de onde o mal procede e os remédios a empregar. As principais causas
costumam ser:
12) Cfr. M o n s a b 1· é, conf.a 89, As profanações do Matrimônio.
13) Casti Connubii, 2. 6 parte.
14) Recorra-se p. ex. a Verme e r se h, Theol. Moral, vol. 4, pâg. 72-74;
T e r H a ar, ob. clt. n.n 142.
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A prole numerosa. - Não há dúvida que um filho a mais é igualmente
um novo encargo e o dia em que a tenra flor aparece no mundo já não
é assinalado por manifestações de alegria como o era nas familias cristãs
de outrora. O confessor neste caso falará da honra da paternidade e maternidade, como sendo, de certo modo, uma associação dos pais à fôrça
criadora de Deus, pois, enquanto êles plasmam a parte animal, Deus colabora com êles criando a alma espiritual.
Os incômodos da mãe. - Ninguém há que os ignore. Sof.re durante
o tempo da gestação, sofre no parto, sofre depois de o haver colocado no
mundo. Cada filho representa um novo calvário da mãe. Diga-lhe então o
confessor que será compensado todo êste sofrimento pelo amparo carinhoso
que os filhos lhe prestarão na velhice, sobretudo se ela souber educá-los
no santo temor de Deus e na prática das virtudes cristãs e sociais.
O perigo de morrer. - Nem sempre é imaginário, embora o exagerem
em muitos casos. Têm-se visto até mulheres pouco robustas antes do nascimento dos fHhos e que, após o parto, se tornaram de compleição mais
forte. A ciência médica além disso admite hoje -que não é só o feto que
recebe da mãe, à maneira de parasita, é também a mãe que -recebe do feto
"uma plenitude de vida que aumenta a cada nova gravidez". 1 5 Se, no entanto, a honra da maternidade exigir a auréola do heroísmo, a mãe cristã
não se recusará a sofrer a morte ~m troca da vida que deixa ao filho que
de si nascer. Há, todavia, muitos casos em que, a despeito do prognóstico médico, a medicina de Deus ,resolve magnificamente os partos difíceis.
Não esqueçam os confessores de falar de fatos de que hajam tido conhecimento.
A pobreza do lar. - E' por vêzes· deveras confrangedora e o coração
de Pio XI não escondia a comoção que tal pobreza lhe causava. A confiança em Deus e na sua Providência que sustenta as aves do céu e veste
os lírios do campo é então mais necessária do que nunca. Conceda-se a estas famílias numerosas o que se lhes puder dar dent,ro do orçamento da assistência social nas suas várias modalidades. Em quantos casos
sucede com o nascimento de um filho vir uma melhoria econômica, inesperada às vêzes? Assim deveria sempre acontecer numa sociedade cristãmente organizada. Roguemos a Deus para que em nosso país isto seja
uma realidade. Até lá, muita, muita fé e confiança na misericórdia divina,
que largamente remunera todos os sacrifícios feitos pelo seu amor.
Razões que o não são. - Aparecem também dêstes casos. O egoísmo
que não quer mortificar-se leva as mães a recusar receber de Deus o número dos filhos que lhes queria dar. Chega mesmo a ambição de alguns
pais a querer distribuir sem partilha por um filho só, igualmente egoísta,
efeminado, tímido, mal educado, a riqueza em que põem os seus títulos
de grandeza. Mostrem-se-lhes os graves inconvenientes que daí advêm
para êste filho, que depois esbanjará a fortuna que tão pouco lhe custou
adquirir. Além disso, se êle morre, como tantas vêzes tem acontecido, a
família extinguir-se-á pe-rante o irremediável desgôsto dos pais. O quaerite
primum regnum Dei do Evangelho tem aqui a sua aplicação. Seja em qualquer hipótese serenamente rigoroso o diretor das consciências para que da
facilidade com que são absolvidos não tirem os delinqüentes partido para
mais se darem à prática dêste crime abominável. 16
16) Journal des sciences médicales de Lille, 8-agôsto-1908, citado por Eschbach,
ob. cit. pág. 112-113.
16) Estude a teoria de Ogino-Knaus em qualquer compêndio de teologia.
Quanto à sua moralidade ela é amplamente admitida pelos teólogos. Com esta
teoria tranqüilizar-se-ão multas consciências e evitar-se-ão muitos pecados for-
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Conclusão.
Concluamos êste artigo chamando a atenção dos párocos para a disposição do cânone 1033. Na medida em que os esposos souberem considerar o matrimônio como instituição sagrada para ser a fonte da vida e
a natural reprodução da espécie humana, terão êles uma noção mais alta
da sua responsabilidade e uma repulsa maior pelo crime que cometem ao
praticar um ato que os selvagens não praticam, êsses selvagens tão conde,nados em nome da nossa tão decantada civilização. Para usar das próprias
palavras que Monsabré proferiu no púlpito de Notre Dame, os esposos sentirão vergonha de "recorrer a artifícios desconhecidos dos animais". (Lumen, agôsto 1944, pp. 482-489.)
J. Mor ais e Costa

Recitação Coral do Oficio Divino.
Resolvi ,recorrer aos casuistas da nossa Revista a fim de obter esclarecimentos sôbre alguns pontos que dizem respeito à recitação coral do
Ofício divino. Em particular desejava saber a que horas se podem antecipar
Matinas e Laudes no côro; qual o lugar onde deve ser recitado o Oficio
divino; qual o motivo que escusa da recitação coral do breviário; e, enfim,
se um ,religioso exclaustrado deve ainchl seguir o calendário de sua Ordem? - (N. N.)
Antes de tudo convém lembrar que na atual legislação eclesiástica
os cânones 413 e 610 regem a recitação coral do Ofício Divino. Diz o primeiro: "§ 1. Quodlibet Capitulum obligatione tenetur quotidie divina officia in choro rite persolvendi, salvis fundationis legibus. § 2. Divinum officium comprehendit psalmodiam horarum canonicarum et celebrationem cum
cantu Missae conventualis." E o cânon 610 prescreve: "§ 1. ln -religionibus
sive virorum sive mulierum, quibus est chori obligatio, in singulis domibus
ubi quatuor saltem sint religiosi choro obligati et actu legitime non impediti et etiam pauciores, si ita ferant constitutiones, debet ad normam constitutionum quotidie divinum officium communiter persolvi. § 2. Missa quoque officio diei respondens secundum rubricas quotidie celebra-ri debet in
religionibus virorum et etiam, quoad fieri possit, in religionibus
mulierum ... "
1. Qualidade da Obrigação.
Trata-se de uma obrigação grave que liga a comunidade tôda (mosteiro, convento, capítulo.) Por isso, sendo o superior a cabeça da comunidade, é êle quem está obrigado sub gravi a cuidar para que o ofício inteiro seja recitado todos os dias no côro. Os súditos só estão obrigados
sub gravi secundàriamente, isto é, no caso em que o superior não cumpre
o seu dever, recai a obrigação grave de cuidar pela recitação coral do
ofício divino nos súditos. Os mesmos súditos podem ainda pecar gravemente, quando por ausência não legitimada forem a causa de que o ofício,
por falta de número suficiente de coristas, não pode ser rezado.
Ainda mais, a obrigação grave estende-se não somente a todo o ofício, mas também a tôdas as suas partes. Isto concluem os autores da coml\ls, que o são após a advertência do confessor. Como, porém, dada a não observância perfeita da regra ou qualquer alteração do curso normal da natureza na
mulher, pode em alguns casos haver prole, abstenha-se o confessor de propor
a teoria como absolutamente infaUvel, embora, em geral, a fisiologia a considere hoje como lei moralmente certa que raro falha e que quando se não
verifica, o fato se deve a "casos patológicos". Cfr. T e r H a ar, ob. cit.
pág. 148-161.
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minação Clementina: "Si Dei et Apostolicae Sedis indignationem evitare
voluerint, sollicitam curent diligentiam adhibere." Entretanto, convém· ouvir
também B a I m i e ri - P a I m i e ri: "Forte fieri potest quaestio, an quae
est pars notabilis respectu officii divini per se sumpti, sit pariter notabitis respectu sollemnis recitationis in choro, ut ex. gr. omissio unius parvae horae, quae habetur materia gravis, sit omissio notabilis in choro.
Res non videtur certa, si praesertim non ex consueto fiat; 11011 enim magna
in hac omissione in choro apparet turpitudo quoad cultum externum, qui ab
Ecclesia intenditur per chorum" (vol. IV, pg. 253.)
Pelo que ficou dito, está claro que só por uma causa grave correspondente à gravidade desta obrigação, o ofício coral poderá ser omitido ou
dispensado. Ainda mais, podendo a recitação coral sem grave incômodo
ser transferida para outro tempo, mas dentro do prazo assinalado ou
permitido pelas rubricas para a recitação das respectivas Horas, o ofício
coral deve ser transferido e não omitido. Dissemos "dentro do prazo assinalado pelas rubricas"; pois não podendo o ofício coral ser persolvido no
tempo assinalado ou permitido pelas rubricas, não é preciso transferi-lo
para outro tempo contra as rubricas. Por exemplo, se as Horas canônicas
que devem ser rezadas pela manhã não puderam ser rezadas neste tempo,
não é necessário transferir a sua recitação para o tempo da tarde. O
contrário se deve afirmar da recitação privada que, como todos sabem,
urge de meia noite à meia noite. E' que o tempo assinalado pelas rubricas para a recitação coral do ofício foi marcado mais para terminar do
que para urgir a obrigação do preceito. (Cfr. O o y e n e c h e, Com. pra
Rei. 1925, pg. 361.)
Entretanto, segundo o cân. 610 a recitação coral nas respectivas casas religiosas só obriga, quando ao menos 4 religiosos obrigados ao côro
estiverem presentes (no prazo de tempo em que devem ser rezadas as respectivas Horas) e que no momento (acfll) não estejam legitimamente impedidos; ou também menor número de coristas, se assim o dizem as
constituições.
Pelos noviços, embora ainda não obrigados ao côro, pode ser satisfeita a recitação coral; mas não há obrigação de só por êles cumpri-r a
lei, quando faltarem os professos em número suficiente. Em Ferra ris,
Prompta Bibliotheca, verb. "Officium Divinum", n. 45 lê-se: "Ad satisfaciendum obligationi persolvendi Horas canonicas in choro Sllfficiunt et reqllirunfllr saltem ires, quia tres faciunt collegium - contra Sporer et alios
valentes requiri saltem qllafllor." O cân. 610, como vimos, não reprova nenhuma destas opiniões, mas as procura harmonizar, dizendo "vel etiam
per pauciores iuxta constitutiones". Por isso julgam Lar r a o na e
U o y e n e c h e (Com. pro Rei. 1921, pg. 362 e 215) que, se as constituições declararem serem suficientes dois, por êstes, ainda que sejam noviços,
poder-se-ia satisfazer a exigência da lei. Outros autores, porém, são de
opinião contrária.
II.

Tempo da Recitação Coral do Ofício Divino.

Dadas estas explicações sôbre a obrigação do ofício coral cm geral,
vamos agora responder à primeira pergunta do consulente que visa o tempo em que deve ser persolvido o ofício coral. Ouçamos F e r r a ri s, que
diz o seguinte sôbre o tempo das Horas canônicas (p. 866) : "Tempus
proprium pro singulis horis persolvendis iuxta suam primaevam institutionem est illud quod ipsis nominibus horarum praefertur, et in suis respectivis hymnis indicatur, videlicet Matutinum circa mediam noctem, Laudes
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sub auroram, prima ad ortum solis, tertia tempore medio inter ortum solis
et meridiem, sexta in ipso meridie, nona tempore medio inter meridiem
et solis occasum, vesperae ad solis occasum, completorium sub crepusculum
nocturnum. Cum autem haec originaria distributio ob humanam fragilitatem, et multiplices occupationes jam dudum abierit in desuetudinem fere
apud omnes (paucis rigidioribus et observantioribus religiosis exceptis),
jam receptissima facta est consuetudo, ut tempus proprium et accuratum
habeatur, pro Matutino et Laudibus, a pridie vesperis usque ad horam
post ortum mane solem; pro prima, a tempore aurorae usque -ad 2; pro
tertia, ab ortu solis usque fere ad meridiem; pro vesperis extra Quadragesimam, a meridie usque ad occasum solis; in Quadragesima autem (exceptis
tribus primis diebus et Dominicis) -ante meridiem et prandium; pro completorio, a tertia hora post meridiem usque ad mediam noctem."
D e H e ·r d t cita S c a r f a n to n i o: "Diluculo persolvitur matutinum cum prima et, intervallo facto, tertia, sexta et nona, simulque canitur
missa et exinde hora competenti vesperae una cum completorio; et iuxta
Devoti, nunc pro more ecclesiarum matutinum cum laudibus, horaeque prima, tertia, sexta et nona eo temporis spatio quod est inter -auroram et meridiem recte persolvuntur, vesperae circa horam nonam aut decimam (i. e.
tertiam aut qua-rtam pomeridianam); completorium autem statim post vesper-as celebratur." (Praxis Capitularis, cap. XXVI, § 2.) - NB. Hoje comumente prima e têrça são recitadas antes da missa conventual; sexta e
noa depois da mesma no tempo até meio dia; vésperas e completas no tempo da tarde, geralmente às duas horas; e no resto da tarde ou à noite ou
à meia noite matinas e laudes.
a) Antecipação de Matinas e Laudes.

A antecipação de matinas e laudes já desde as vésperas do dia precedente é bastante antiga. Pois já escreveu Sto. Tomás: "Quia sollemnitas
diei sequentis a vesperis incipit, ideo merito casus obtinuit, ut post publicum officium, vesperas et completorium, a meridie ordinarie in ecclesiis
jam persolutum ante horam quartam, deinceps preces nocturnas inchoare
liceat." E' justamente esta antecipação das matinas e laudes que mais
fàcilmente causará dificuldades na praxe, não se sabendo com certeza a
que horas da tarde seja lícito começar com a recitação pública de matinas e laudes. Entendemos por recitação pública a que obedece às normas
do cân. 1256: "Cultus est publicus, si deferatur nomine Ecclesiae, a personis legitime ad hoc deputatis et per actus ex Ecclesiae institutione Deo,
Sanctis ac Beatis tantum exhibendos."
a) Recitação privada: Na recitação privada do ofício divino é hoje
praxe comum, aprovada pela S. Sé, começar com a recitação de matinas
e laudes às duas horas da tarde. Aos 12 de maio de 1906, a S. Congr.
dos Ritos respondeu à seguinte consulta: "Utrum in privata recitatione
Matutinum pro insequenti die, incipi possit hora secunda pomeridiana aut
standum sit tabellae Directorii dioecesani omni tempore?" Segundo alguns
autores, a Congregação teria respondido: "Consulantur pro bati auctores."
Mas Vermeersch (Th. Mor. III, pg. 45, nota) e Ferreris (Th.
Mor. II, n. 74, nota 3) atestam que na edição autêntica dos Decretos da
S. Congregação no n. 4158 a resposta da S. Congregação é a seguinte:
"Affirmative ad primam partem, negative ad secundam." Por esta decisão, pois, foi pôsto um fim à controvérsia antes existente entre os doutôres. Além disso, em nossos dias, quase todos os sacerdotes como também
os clérigos que são membros da "Unio Cleri pro missionibus" ou da
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"Associatio perseverantiae sacerdotalis", etc. gozam do indulto de antecipar, na privada recitação, matinas e laudes desde o meio dia. O mesmo
indulto poderá também ser concedido a clérigos e religiosos pelo Snr. Nún·
cio Apostólico.
b) Recitação pública: Sem indulto especial não é lícito, na recitação
pública ou coral, antecipar matinas e laudes desde as duas horas da tarde.
Pois ,na mesma ocasião (12 de maio de 1906) respondeu a S. Congregação
dos Ritos a uma segunda consulta: "Utrum etiam in publica seu chorali
,recitatione officium (matinas) incipi possit hora secunda pomeridiana?
Negative, nisi habeatur indultum." A Província franciscana da Imaculada Conceição no Brasil obteve tal indulto da S. Sé, o qual, porém, não foi
concedido "in perpetuum" e deve ser renovado de tempos a tempos.
Nesta altura convém brevemente examinar a questão, se é pecado, sem
tal indulto, rezar o ofício no côro em tempo diferente do que está marcado pelas rubricas. ·Ouçamos a êsse respeito Mo e c h e g ia n i (lurisprudentia, II, pg. 17, n. 31): "An in choro sit gravis obligatio recitandi officium ordine debito et statis horis? Affirmant plures, modo anticipatio vel
postpositio sit notabilis, et desit aliqua legitima causa excusans. Negant
alii plures, quia, aiunt, circumstaintia temporis vel ordinis non pertinet ad
substantiam praecepti, sed est quaedam caeremonia accidentalis. Utraque
sententia est probabilis, sed haec secunda videtur probabilior eo quod non
constat de gravi praecepto super hac re imposita" (S. Alph. lib. IV, n. 171.)
- Se a vi n i (Tlz. Mor. II, n. 34) escreve: "Diximus: extra chorum, ·nam
in choro obligatio est ut officium recitetur ordine debito et statis horis
a iure vel legitima consuetudine praefixis. Attamen videtur probabilius
cum Uavrunti, Layman et Sanchez, quod haec obligatio non sit sub gravi,
eo quod non constet de gravi praecepto." Ensinam, pois, os autores que
o preceito de rezar as horas canônicas publicamente no côro, ou a recitação pública do breviário nas horas marcadas pelas rubricas ou por costume legítimo, não obriga sob pecado mortal. Por isso rezar o ofício divino
fora das horas previstas pela lei, é só pecado venial; mas sempre é pecado,
caso assim se proceda sem motivo. Em vista disto é que escreve A n I e r
(Comes Pastoralis, pg. 19): "Em Conventos pequenos fàcilmente haverá
motivo de rezar o ofício divino ,no côro fora das horas determinadas pelas
rubricas ou costume legitimo. Entretanto, daí não se pode concluir pela
obrigação de persolver o ofício divino no côro fora das horas rubricais,
se durante o tempo legítimo não era possível rezá~Io. Nem se pode impor
ao Superior a obrigação de mudar consideràvelmente, em caso particular,
por causa do ofício coral, o horário diurno uma vez fixado ou de mudar o
mesmo horário não consideràvelmente mas muitas vêzes por causa da recitação pública do. ofício divino, porque estas muda,nças devem ser consideradas um grave incômodo."
b) Ofício Divino e Cura de Almas.

Segundo o cân. 610, o preceito da recitação coral do ofício divino
obriga as respectivas comunidades religiosas sàmente, quando ao menos
quatro religiosos obrigados ao côro e atualmente não impedidos estejam
presentes (vel pauciores iuxta constitutiones.) A êsse respeito diz P r ü mm e r -(Manuale ]. C., pg. 313, n. 235): "Suponhamos que numa casa mo•rem habitualmente 10 religiosos sacerdotes, dos quais porém oito, num
caso particular, por exemplo aos domingos, estão ocupados no ministério
sagi;ado da cura de almas; neste caso cessa a estrita obrigação de rezar
publicamente o ofício divino, porque restam só dois coristas não impedi-
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dos." - De fato, a cura de almas muitas vêzes poderá ser um obstáculo
à recitação coral do ofício divino, pelo menos de algumas das horas canônicas; e isto sobretudo nos domingos e dias de festa. Será esta cura de
almas motivo suficiente para se omitir em tais dias a recitação coral de
ao menos algumas partes do ofício divino? Esta questão já foi estudada
e resolvida pelo "Commentarium pro Religiosis" (1921, pg. 361-363), onde
o Pe. L a r r a o n a respOinde a semelhante quesito como segue: "A resposta não poderá ser duvidosa, quando se trata dum convento unido a uma
paróquia de tal sorte que todos os sacerdotes ou pelo menos quantos forem necessários para completar o número de coristas exigidos pelo cân.
610, para que, de fato, urja a obrigação da recitação coral, estão atualmente ocupados no ministério paroquial. Para êste caso é que estatui o
cân. 630, § 1 que o pároco religioso, ou adscrito à paróquia, deve observar os votos e constituições como os demais religiosos, enquanto a sua
observância fôr compatível com a cura de almas (cfr. cc. 401, § 2 e 420,
§ 1, 4.
Por conseguinte, na hipótese de a paróquia estar legitimamente
entregue aos religiosos, será lícito omitir a recitação coral do ofício divino
por causa das obrigações paroquiais, quando a recitação não pode ser harmonizada com a cura de almas. O mesmo se deve afirmar da quase-paróquia e, em geral, de qualquer igreja que tenha anexa a cura de almas."
A mesma dificuldade ou impossibilidade pode surgir com respeito à celebração da Missa conventual que faz parte do ofício divino. Fàcilmente acontece que por falta de Padres - alguns celebram em casas de frekas ou
estão em visita às capelas paroqui_ais - ou porque os paroquianos encomendam uma Missa de .Requiem, a Missa conventual correspondente ao ofício do dia não possa ser celebrada. Somos de opinião que nesta colisão,
em virtude do cân. 630 devem prevalecer os direitos dos paroquianos, de
maneira que em tais casos cessa a obrigação da Missa conventual, podendo ser celebrada a Missa de .Requiem. Isto, naturalmente, só admitimos
com relação a igrejas paroquiais anexas a uma comunidade religiosa.
Continua L a .r r a o n a (loc. cit.) : "Quando, porém, não se trata
duma igreja paroquial ou equivalente só será lícito omitir a recitação do
ofício coral por causa do sacro mi,nistério na cura de almas em casos particulares, não, porém, se tais impedimentos se derem habitualmente, como,
por exemplo, em todos os domingos e festas de preceito." Neste último
caso, os superiores religiosos, sem indulto pontifício, nem podiam ter aceito
tal convento, onde as circunstâncias impediriam os religiosos habitualmente
a cumprirem a recitação coral do ofício divino.
Certa semelhança com o caso precedente (cura de almas) nos parece
ter a concessão do câno,n 589. Diz êste cânon no § 2: ". . . supremus autem
Moderator et in casibus particularibus alii quoque Superiores possunt pro
sua prudentia eos a nonnullis communitatis actibus, etiam a choro, praesertim nocturnis horis, eximere, quoties id studiis excolendis 11-ecessarium
videatur." Em vi-rtude desta concessão, feita pelo Código aos respectivos
superiores, poderia acontecer que em determinada casa religiosa embora
formada, mas cuja comunidade está quase exclusivamente composta de
lentes e estudaintes, não se rezasse o ofício divino em comum. Isto, parecenos, quer indicar O o y e n e c h e, quando escreve em "Commentarium pro
Religiosis" (1923, pg. 17) : "Si choralis recitatio vel aliquod aliud monasticum exercitium haberi nequeat, non ex hoc illico induces domum formatam
esse non posse, si ceteroquin et vita communis et lex clausurae et numerus
religiosorum habentur. Etenim choralis recitatio, cum sit una ex praecipuis
obligationibus vitae monasticae (c. 610), erit, ut plurimum, exsistentiae
0 .)
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ipsius signum, non tamen absolutum, quia ius ipsum praevidet casum in quo
ipsam recitationem superiores dispensare valeant, scilicet in collegiis studiorum (e. 589, § 2), ubi ceteroquin idem ius perfectam vitam communem exigit (e. 587, § 2)."
NB. F. Pi ato Monte n si (Praelectiones Iuris Regularis, l, n. 370,
pg. 355) lembra um privilégio que parece ser pouco conhecido. Ei-lo:
"Plures SS. Pontifices per Buliam regularibus facultatem concesserunt, ex
legitima ac iust:i causa, officium ipsum celebrationi Missae libere et absque
conscientiae scrupulo postponere" (Cfr. Clem. VII, C. Dudum, § 2, B. R.
IV, I. 104; P.aulus III, C. Dudum, § 8. B. R. IV. I. 123; Julius III, C. Sacrae, § 3. B. R. IV. I. 299.) - J::ste privilég.io não foi revogado por Clemente XII pela simples razão de êste Papa ter revogado apenas o privilégio "officium divi-num absque legitima causa recitandi extra tempus ab
Ecclesia statutum"; e também porque o mencionado privilégio fôra concedido por meio de uma Bula.
III.

Onde Deve ser Persa/vida a Recitação Pública do Ofício?

Deve ser feita a recitação pública do ofício divino, como já indica o
nome "recitação coral", no côro da igreja ou na mesma igreja. Não é permitido rezar o ofício coral na sacristia ou em oratório particular do convento ou mosteiro, a não ser que êstes lugares estejam unidos à igreja
por uma abertura no muro ou por outro acesso, e o Ordinário do lugar,
qual Delegado da S. Sé, os tenha visitado e aprovado como decentes e suficientemente unidos à igreja.
Assim é que dizem geralmente os autores; e isto talvez em virtude
das seguintes consultas feitas à S. Sé e suas respectivas respostas: "Superior Conventus Ordinis Minorum Conventualium Bruxellis sequentia dubia
quoad chorum S. Congr. Rituum subiecit: I. An Fratres Minores praecepto
chori satisfaciant, Officium divinum recitando in orator.io privato conventus, ab ecclesia separata? Quod si ·negative. II. An praecepto chori satisfaciant, Officium divinum recitando i-n oratorio privato conventus, quod,
aperto muro vel accessu, ecclesiae iungitur? III. An Superior localis dispensare possit, ut, eius arbítrio ex causa, veluti ob nimium frigus, seu calorem,
per aliquot menses Officium divinum recitetur extra ecclesiam in oratorio
conventus vel sacristia? - S. Congregatio, die 12 dec. 1879, sic rescribere
rata est: Ad I, Negative. Ad II, Affirmative iuxta modum, nimirum: Ad
Revmum. Episcopum, qui tamquam Apostolicae Sedis Delegatus visitet locum, et videat an sit decens et cum ecclesia communicet. Ad III, Provisum
in secundo." (V.ide apud Mo c c h e g i a n i, II, pg. 19.)
Como se deduz da resposta (ad II), podem, pois, os religiosos, servatis servandis, rezar sempre o ofício coral em oratório unido à igreja por
uma abertura no muro ou por outro acesso.
Aos cônegos a S. Sé, dois séculos _antes, já tinha dado semelhante
concessão, embora um pouco mais restrita. Ei-la: "Canonici tenentur recitare officium in choro, nec ipsis potest Episcopus concedere, ut officient
in sacristia. S. C. Episc., 12 jan. 1604. Potest tamen aliquando ex causa,
veluti ob frigus seu nimium calorem, extra chorum arbitrio Episcopi recitari divinum off.icium in diebus / erialibus, in diebus vero festivis omnino
recitandum est in choro. S. C. Rituum, 5 martii 1633. Hinc tolerandum est,
quod canonici tribus mensibus anni frigidioribus recitent diebus ferialibus
Matutinum i,n sacristia. S. C. Episc. 13 sept. 1641. (Vide Ferrari s,
v. Officium, art. IV, n. 28-30.)
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Uma afirmação nova encontramos em C r n i c a, Commentarium . ..
Codicis. Escreve êste autor (in c. 610), baseando-se sôbre J o n e,
Gesetzbuch des Kanon. Rechies, 1939, 1. 537: "Ad normam can. 1193 recitari potest officium divinum etiam in oratorio semi-publico legitime
erecto." Se isto fôr verdade, forçoso é concluir que, pelo novo Código,
a concessão da S. Co.ngregação dos Ritos de 12 de dez. de 1879, que acabamos de citar, acima, foi bastante modificada e simplificada. Vamos, pois,
examinar a questão para expor o que pensamos a respeito. O cânon citado ( 1193) reza assim: "ln oratoriis semi-publicis, legitime erectis, omnia
officia divina functionesve ecclesiasticae celebrari -possunt, nisi obstent
rubricac aut Ord~narius aliqua exceperit." A expressão "divina off.icia"
não tem sempre a mesma significação no Código. Tratando de censuras,
declara o cân. 2256: "ln canonibus qui sequuntur: 1.º nomine divinorum
officiorum intelliguntur functiones potestatis ordinis, quae de instituto
Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a solis clericis fieri
queunt." Por conseguinte, nesta parte do Código a designação "divina
officia" não abrange a recitação pública do ofício div-ino. Para a sua recitação não é necessária "potestas ordinis"; o ofício divino não é somente
rezado por clérigos, também religiosas rezam o ofício divino.
No entanto, o cân. 413, falando dos cônegos, diz que têm obrigação
de "quotidie divina officia in choro rite persolvendi ... " e, no parágrafo
segundo, acrescenta, definindo: "divinum officium comprehendit psalmodiam
/zorarum canonicarum . .. " Neste cânon, portanto, a expressão "divina officia" compreende também a recitação coral do ofício divino. Assim, nada
parece obstar que o câ,n. 1193, declarando sem restrição: "in oratorio semipublico, leg-itime erecto, omnia officia divina. . . celebrari possunt" - possa
ser aplicado também à recitação pública das horas canônicas.
Além disso, o privilégio concedido por Gregório XIII (Decet Romanum
Pontificem, 3 maii 1575) à Companhia de Jesus e, mediante a participação
dos privilégios, estendido aos demais regulares, diz expressamente que os
regulares podem celebrar nos oratórios de suas casas a Santa Missa "et
alia divina officia"; e que o Ministro Provincial pode, sem intervenção de
outra autoridade, erigir e aprovar tais oratórios. Ao •nosso ver também
não se verifica a cláusula restritiva do cânon "nisi obstent rubricae". Os
livros de liturg-ia, sim, dizem (vide supra) que a recitação pública do ofício divino deve ser feita no côro da igreja; nas rubricas do breviário, porém, não encontramos nenhuma prescrição a êsse respeito.
O Bispo Leopoldo Schuster (da diocese de Seckau), numa consulta feita
à S. Sé em 1906, refere-se a um costume vigente na sua diocese de certos regulares rezarem, -ao menos em certos tempos do aai.o, o ofício divino
num oratório interno da casa religiosa. Fala em mosteiros de beneditinos,
cistercienses, franciscanos, dominicanos, dizendo: "interdum in illis monasteriis casus accidit, ut novum oratorium, e. gr. pro recitando Ofticio
tempore hiemali, in aedibus monasterii erigatur simul cum altari sive fix9,
sive portatili, ut ibi etiam Missa celebrari possit ab i,nfirmis et senibus
debilibus ... " Nada diz neste requerimento, se o mencionado oratório está
unido à igreja por uma abertura no muro ou por outro acesso. Também
a S. Congregação, em sua resposta não toca neste ponto, porque o Bispo
apenas perguntara: "Estne J.icentia, Missam ibi celebrandi, ab Episcopo
Ordinario petenda, a-n sufficit necessitas vel utilitas commu-nitatis?" Ao que
a S. Congregação respondeu: "Si agatur de Regularibus propric dictis,
negative ad primam partem; affirmative ad secundam, de licentia superioris generalis aut provincialis iuxta decretum n. 4007 "Super oratoriis semi-
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publicis", 23 jan. 1899; si vero sermo sit de ams communitatibus, servetur
decretum n. 3484 "Nivernen.", 8 martii 1879 ad II."
Por esta resposta consta mais uma vez, como já constava pelo decreto de Leão XIII de 23 jan. 1899 ( citado nesta resposta) e mais pelo
privilégio de Gregório XIII dado à Companhia de Jesus (Decet RomaTZum
PoTZtificem, 3 maii 1575) e estendido, por via de comunicação, às demais
Ordens regulares, que os oratórios erigidos nas casas de regulares não são
oratórios privados, e sim semi-públicos; e que podem ser erigidos, sem
intervenção do Ordinário do lugar, pelo Ministro Geral ou Provincial. E
mais, que os regulares podem, sem outra autorização, celebrar nestes oratórios a Santa Missa e outros ofícios divinos. As condições para a ereção
de tais oratórios em casas de regulares, como também nas granjas ou casas
de campo pertencentes aos regulares, são as seguintes: que o lugar seja
destinado exclusivamente ao culto divino; que o P. Geral ou Provincial,
certificado das condições do oratório, pessoalmente o aprove, o que poderá aliás fazer também por carta (Cfr. Verme e r se h, De Religiosis
lnstitutis et PersoTZis, 1902, I, pg. 317.)
O que acabamos de expor não parece pertencer ao assunto que aqui
nos preocupa; mas foi de propósito que fizemos esta digressão. Queríamos salientar que os oratórios erigidos pela legítima autoridade (Geral
ou Provincial) nas casas de I{egulares são oratórios semi-públicos, nos
quais podem os regulares celebrar a Santa Missa e outros ofícios divinos;
onde, portanto, ao nosso ver, podem também rezar o ofício divino, sem
que o Hispo Ordinário tenha visitado e aprovado os ditos oratórios. A esta
conclusão chegamos em vista do que já ficou exposto; em vista do cân.
1192 (cfr. REB. 1943, pg. 704); como também pela razão seguinte: A Comissão para a interpretação do Código, interpretando o cân. 1267, declarou
aos 2-3 de junho de 1918 que, se a comunidade duma casa religiosa ou pia
costuma fazer "ordinaria et quotidiana pietatis exercitia" num oratório
da mesma casa, em vez de freqüentar para êstes atos a igreja anexa, pode
nêle ser conservado o SSmo. Sacramento, sem prejuízo do direito que tenha
a igreja anexa por ser igreja de religiosos isentos ou paroquial, etc.
NB. Não sabemos se é verdade o que a êsse respeito escreve Coe c h i
(CommeTZtarium, III, in can. 1267): "Cum practice raro detur casus in
quo aliqua communitas ecclesia publica utatur ad explenda cotidiana pietatis exercitia, SS. Eucharistia asservari poterit tum in Ecclesia vi can.
1265, § 1, n. l.º, tum in oratorio principali communitatis." Não sabemos,
repito, se os religiosos comumente fazem os exercicios de piedade em tal
oratório em vez de fazê-los na igreja anexa; também não ousamos afirmar
que basta para guardar o SSmo. em tal oratório principal, nestas circunstâncias, a licença do Min. provincial, como C o c e h i parece querer
insinuar e, como P e j s k a afirma; os autores geralmente exigem a licença
do Ordinário do lugar. Mas o que queremos dizer é o seguinte: Não vemos
por que motivos se deveria aqui excluir dos exercícios ordinários e cotidianos de piedade a recitação pública do ofício divi,no, sobretudo quando
em tal oratório semi-público está presente N. Senhor sob as espécies sacramentais: a nosso ver, a razão principal, para não dizer única, por que
a recitação do ofício divino deve ser feita na igreja e não na sacristia ou
outro lugar. Acresce que, em não se tratando duma igreja que goza do
direito de conservar o SSmo., êste pode ser guardado sàmente no oratório principal onde a comunidade religiosa costuma realizar os exercícios
de piedade. Neste caso, então, ninguém dirá que os religiosos deveriam rezar o oficio divino na igreja onde não se conserva o SSmo. Somos, pois,
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de opinião que um oratório semi-público, com o direito de guardar o SSmo.,
é sempre um lugar não só conveniente, mas também legítimo para a recitação pública do ofício divino. A nosso ver, J o n e e C r n i c a têm
razão quando afirmam que, segundo as normas do cân. 1193, o ofício divino
pode ser rezado em oratório semi-público.

Causas Escusantes da Recitação do Breviário.
A terceira pergunta do consulente se refere às causas escusantes da
recitação privada do breviário. Os autores enumeràm três: impotência física, impotência moral e dispensa. Em linhas gerais dizem o segui·nte: E'
escusado o clérigo ou beneficiário da recitação das horas canônicas em
caso de impotência física ou moral, ou quando estiver impedido por causa
duma ocupação urgente que tomou sôbre si em virtude duma obra de piedade ou caridade. E isto, por se tratar nestes casos duma obra de maior
vulto e importância do que a própria recitação do breviário e no momento
incompatível com a mesma. (Cfr. W e r n z, II, ed. 1906, n. 195, pg. 293.)
Os casos especificados de impotência tanto moral como física encontrará
o consulente expostos -nos livros de teologia moral.
Para a tranqüilidade das almas tímidas, entretanto, queremos lembrar
ainda a opinião de vários moralistas (v. g. Lehmkuhl, Noldin) de que,
·em vigor da lei, ninguém é obrigado a privar-se do sono necessário ou da
refeição corporal a fim de poder rezar o breviário. Por ex., um Padre,
voltando em alta noite da visita a um doente, ,não precisa adiar o descanso
noturno para terminar primeiro a recitação do breviário.
Dispensa. - Os que não sabem com certeza se estão ou não escusados
por impotência física ou moral, podem tranqiiilizar a sua consciência pedindo dispensa da autoridade competente. Pelo direito comum, os Ordinários só podem dispensar os seus súditos da recitação do ofício divino
em casos particulares e segundo as normas dos cc. 81 e 15. Os superiores
regulares, porém, em virtude de privilégios especiais, podem dispensar os
$eus súditos também em outros casos. Assim concedeu Clemente VII aos
superiores regulares o privilégio de dispensarem da recitação do breviário os seus súditos ocupados com pregar ou ouvir confissões, os lentes da
sagrada teologia, os que estão ocupados com estudos, com a cura de almas,
os que assistem aos enfermos, prescrevendo-lhes outras preces. O texto
da referida Bula é o seguinte: "Ut superiores vestri cum clericis et sociis
suis, qui in supradictis pietatis operibus, aut studio litterarum sacrarum
occuparentur, seu infirmitate, aut infirmorum curatione et ministerio pro
tempore praepedirentur, super recitatione divinorum officiorum, ad hoc,
ut ipsi occupati vel impediti certum Psalmorum per ipsos superiores eis
assignandorum numerum non minus septem aut sex, cum divisione, ac Orationem Dominicam septies, Symbolum Apostolorum bis; graviter autem
aegrotantes Orationem Dominicam semel, Salutationem Angelicam septies
in die recitando, septem horis canonicis, et toti divino Officio satisfecisse
censerentur. . . dispensare possint."
Além disso, em "Summario l·ndulgentiarum Ordini Seraphici" (aprovado pela S. C. Indulg., 20 julii 1841) lemos o seguinte: "Fratres Minores
et Moniales, quando sunt infirmi (não se diz "graviter"), possunt dicere
septem Ave-Maria et unum Pater Noster loco officii divini, aut quid aliud
sibi assignatum a confessario suo,· et si infirmitas sit gravis et medicus ita
iudicaverit, ne ad hoc quidem erunt obligati, sed sufficiet sola intentio, qua
velmt illud recitare." (Cfr. v. g. Pi ato M., Praelectiones /. Regularis,
I. Q. 370, pg. 354; Cor o nata, lnst. /. C., ed. 1939 I, n. 619 bis, pg. 820.)
IV.
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Êstes privilégios conservam ainda hoje o seu valor; não foram abrogados.
C o r o n a ta (/oc. cit.) menciona ainda o seguinte privilégio: "Fratres .Minores et alii 1-{egulares privilegio gaudent divinum officium privatim mentaliter recitandi, quod probabiliter ad totum officium refertur, non ad solas partes quae secreto dicendae sunt in pt!blica recitatione." Nem todos
os autores admitem a existência dêste privilégio; vejam-se os argumentos
em favor em Compendium Praelectionum de V i e to ri u s a b A pp e I ter n, n. 227, pg. 231-236. G o y e n e eh e (Com. pro Rei. 1929,
pg. 464), depois de haver ponderado os prós e contras, conclui admitindo
a opinião de G e n n a ri s, dizendo: "E peró sta salda e sicura la dottrina
di S. Alfonso che attribuisce ai Regolari questa insigne concessione."
V. Religioso Exclaustrado e Calendário.
A última consulta do consulente refere-se à questão, se um religioso
exclaustrado deve ainda seguir na recitação do breviário o calendário da
Religião ele que se separou temporâneamente, ou se pode adotar o calendário da diocese e o breviário dos Padres seculares. - R. O religioso exclaustrado (saecularizatus ad tempus), justamente por se tratar duma separação temporária, permanece religioso e obstrito às suas obrigações de
religioso, enquanto compatíveis com o seu novo estado. Mas em lugar de
obedecer aos superiores religiosos, deve durante o indulto da exclaustração, obedecer, também em virtude do voto, ao Ordinário do lugar. Pois
assim reza o cân. 639: "Qui indultum exclaustrationis ab Apostolica Sede
impetravit, votis ceterisque suae professionis obligationibus, quae cum suo
statu componi possunt, manet obstrictus; exteriorem tamen debet habitus
religiosi formam deponere; perdurante tempore indulti caret voce activa et
passiva, sed gaudet privilegiis mere spiritualibus suae religionis, et Ordinario territorii ubi commoratur, loco Superiorum propriae religionis, subditur
etiam ratione voti obedientiae."
Aos religiosos duma Religião de direito pontificio, somente a S. Sé
poderá conceder tal indulto; aos membros duma Religião de direito dioC6!Sano também o Ordinário do lugar. E, como declarou a Comissão para
interpretação do Código, em 12 de nov. de 1922, o Ordinário, de quem
o religioso obteve o indulto de exclaustração, pode conceder-lhe a faculdade de reter, por razões particulares, o hábito religioso.
Permanec-e-ndo, pois, o religioso exclaustrado verdadeiro religioso e
adstrito às suas obrigações, deve também observar na recitação do ofício
divino o calendário próprio da Religião. Assim aliás o declarou várias vêzes
a S. Congr. dos Ritos: "Religiosus qui ad tempus permittitur extra claustra
degere, vel qui munere defungitur parochiali (sem exclaustração), proprium
servat calendarium." (S. R. C., 27 sept. 1873; 13 maii 1892, 1111. 3310, 3772.)
Sendo pároco, entretanto, deve comemorar o título da igreja paroquial nos
sufrágios comuns (S. R. C., 27 junii 1899, n. 4043) e recitar o ofício do
mesmo. (S. R. C., 13 maii 1892, n. 3772.)
Fr. A I e i x o, O. F. M. (Petrópolis)

Sôbre Algumas Funções da Semana Santa.
Querendo êste ano, na Semana Santa, desempenhar-me do melhor modo das cerimônias e rubricas, estudei escrupulosamente os diversos autores
litúrgicos que estiveram ao meu dispor, como D e H e r d t, F a I i s e, etc.
Mas no decurso dêste estudo me sobrevieram diversas dúvidas sôbre cer26
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tas práticas e costumes, que estão em uso nas freguesias do Interior, na
Semana Santa, sôbre se estão de acôrdo com as rubricas, ou não? Fiquei
um pouco perturbado e indeciso, se haveria de imitar o exemplo dos Vigários vizinhos ou omitir certas práticas como incompatíveis e contrárias
às prescrições litúrgicas. Em vista desta perplexidade e confusão, não encontrando solução nas obras litúrgicas sôbre êstes casos, resolvi recorrer
a Vossa Revma. e propor estas questões ad resolvendum na Revista, para
ter no futuro uma norma certa em harmonia com o espírito da nossa Igreja
Católica, Apostólica e Romana, e que possa também servir para outros.
Eis os casos dúbios:
1) As Procissões do Encontro e do Entêrro na Sexta-Feira Santa são
litúrgicas, ou não? Se não são litúrgicas, são recomendadas pela Igreja?
Convém introduzi-las nas freguesias onde não estão em uso e quando o
povo as reclama?
2) O acompanhamento da banda de música na Procissão do Entêrro,
é lícito e de acôrdo com espírito da Sexta-Feira Santa?
3) E' litúrgico, ou lícito, que na Sexta-Feira Santa, em tribunas especiais no centro das matrizes e nas ruas, durante a Procissão do Entêrro,
as "célebres verônicas pintadas" cantem os seus melancólicos trinados, convertendo os nossos templos em cinemas?
4) O praeconium paschale Exsultet, hei de cantá-lo do púlpito onde
o sacerdote prega aos fiéis, ou ao lado do evangelho, em frente do altarmor, diante da estante preparada, como diz a rubrica? - ( Vigário da roça.)
De antemão queremos avisar aos leitores que com a presente resposta pretendemos, ao mesmo tempo, responder a várias outras consultas
que nos foram enviadas sôbre o mesmo assunto, ou melhor sôbre outras
particularidades do mesmo assunto.
As procissões litúrgicas são atos de verdadeira religião e culto divino; seu uso é tão antigo na Igreja Católica, que alguns autores atribuem
sua origem ao tempo dos Apóstolos, e o Ritual Romano, tit. IX, e. 1 diz
ex antiquíssimo Sanctorum Patrum instituto; por estas procissões reco,nhecemos a Deus como Supremo Senhor de tudo e piíssimo distribuidor
de todos os bens, e por isso nos sujeitamos a Êle, esperando de sua divina
clemência as graças e favores que Lhe pedimos, para a salvação de nossas almas e remédio do corpo e de nossas necessidades. (Pastoral Coletiva, n. 826.)
Sendo, assim, as procissões atos de verdadeira religião e culto divino, são também um meio eficaz para alcançarmos de Deus o que Lhe pedimos e para Lhe darmos as devidas ações de graças pelos benefícios recebidos. E por isso ordenou a Pastoral Coletiva que se fiz-essem nas dioceses brasileiras tôdas as procissões prescritas na Liturgia, como também
outras mais determinadas pelos Exmos. Srs. Ordinários diocesanos. (Pastoral Coletiva, n. 827.) E o decreto 402 do Cone. Plenário impõe aos pregadores, sobretudo Párocos, o dever de instruir devidamente os fiéis sôbre
a natureza e santidade das procissões, admoestando-os a tomarem parte
nelas devotamente, rezando e entoando cânticos sacros.
Esta introdução serve como base para as nossas respostas às perguntas especificadas do consulente. Ei-las:
1) Pergunta o consulente, se as Procissões do Encontro e do Entêrro na Semana Santa são litúrgicas. Ao que respondemos, sem hesitar,
em sentido afirmativo: sim, são procissões litúrgicas. A definição das .procissões litúrgicas oferece-nos o cânon 1290, dizendo que são: solenes preces públicas instituídas pelo povo fiel, sob a direção do Clero, indo com
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certa ordem de um lugar sagrado a outro, para excitar a piedade dos
fiéis, para comemorar os benefícios recebidos por Deus e dar-Lhe as devidas ações de graças, para implorar o auxílio divino nas diversas necessidades espirituais e corporais.
No segundo parágrafo do mesmo cânon declara o Legislador que .procissões ordinárias são aquelas que se fazem em determinados dias do ano
segundo as normas dos livros litúrgicos ou segundo o costume das respectivas igrejas . ..
Ora, as Procissões do Encontro e do Entêrro, embora D e H e r d t
e outros rubricistas delas não falem em seus livros litúrgicos, nem por
isso deixam de ser procissões genuinamente litúrgicas. Em primeiro lugar,
contêm todos os elementos da definição dada pelo Código de Direito Canônico; em segundo lugar, são procissões que se fazem em determinados
dias do ano segundo o legitimo costume das igrejas. 1::sse costume é legítimo, porque foi aprovado ou até introduzido pela legítima autoridade eclesiástica. Eis a prova: a Pastoral Coletiva menciona essas procissões
(n. 832); como também o novo Concílio Plenário, dizendo no decreto 405,
§ 1 : "Com exceção das procissões que se realizam na Semana da Paixão
e Sexta-/ eira Santa, nenhuma outra se protraia além de uma hora após o
sol pôsto." Evidentemente devemos entender pelas palavras "procissão da
Semana da Paixão" a Procissão do Encontro, e pela da Sexta-feira Santa,
a Procissão do Bntêrro. Não há, pois, motivo razoável de se duvidar, que
essas procissões são litúrgicas. Acresce que, em virtude do decreto 404,
§ 2, todos os Párocos e Reitores de igrejas, também os Religiosos, deviam enviar, no prazo de seis meses, a contar da promulgação do Cone.
Plen., à respectiva Cúria diocesana um elenco de tôdas as procissões que
se costumavam fazer nas respectivas igrejas no decorrer do ano. Os que
cumpriram com essa obrigação imposta pelo Cone. Plen., já sabem agora
quais as procissões que o respectivo Ordinário aprovou, e quais, talvez,
rejeitou como inconvenientes.
Pergunta ainda o consulente em terceiro lugar (a segunda pergunta
já teve a sua resposta também), se convém introduzi-las nas freguesias
onde não estão em uso e o povo as reclama? De per si nada obsta a fazê-lo; até nos parece ser muito conveniente; mas a resposta definitiva deve-a
o consulente solicitar ao Sr. Bispo ou Ordinário do Lugar.
Convém intercalar aqui uma outra consulta sôbre o mesmo assunto.
E' a seguinte: "No Cone. Plen. Bras., decreto 407, se veda vestir meninos
ou meninas com vestes singulares,· só se permitem os anjos. Pergunto, ao
considerar êste artigo que é contra palhaçadas nas procissões, se é permitido nas .procissões de Semana Santa vestirem-se alguns de Eva, Adão,
Centurião, Jacó, Isaque, etc. - Neste mesmo sentido pergunto, como devem ser vestidos os que representam os Apóstolos, na procissão e no
lava-pés?"
A esta consulta respondemos lembrando antes de tudo ao consulente
a mente da Santa Igreja, claramente expressa na legislação eclesiástica.
Declara, por ex., o cânon 1295: "Curent Ordinarii ut sacrre processiones,
e~stirpatis, si qui sint, malis usibus, ordinate procedant, eaque modestia
ac reverentia ab omnibus perficiantur, qure piis ac religiosis huiusmodi
actibus maxime convenit." Quer, pois a Santa Igreja (cfr. também Rituale R., tit. IX, cap. 1, ainda que edições anteriores ao Código de Direito Canônico que menciona certos abusos) que em tôdas as procissões se observem a ordem e disposição requeridas para a decência e majestade de tais
26*
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atos, assistindo-se a êles com a modéstia, reverência e devoção, que exigem
tais pias e religiosas solenidades.
Essas normas, embora muito gerais, são contudo aptas a nos indigitar
se certos costumes são convenientes e conformes com o espírito da Igreja,
ou não. Por isso, personagens representando Adão e Eva parecem-nos de
todo reprováveis, pelo mesmo motivo pelo qual os Exmos. Srs. Bispos
proíbem e reprovam nas procissões meninos quase completamente nus para
representar S. Sebastião.
Quanto às demais personagens: Patriarcas, centurião, Apóstolos, etc.
não vemos tal inconveniência manifesta. Mas o juízo sôbre a conveniência
ou inconveniência de tais personagens nas referidas procissões compete aos
Srs. Bispos. Isto afirmamos não só porque a .natureza das coisas assim o
exige, mas também em virtude do decreto 406, que assim reza: "Qui in
sacris processionibus statuas B. M. Virginis et Sanctorum ferunt, procedant
induto sacco vcl alio hahitu á toei Ordinario pro/Jato." Compete, pois, ao
Ordinário do Lugar pronunciar-se sôbre se convém tomarem parte tais
personagens nas procissões, e sôbre o vestuário ou hábito que devem usar.
Uma norma geral se lê no decreto 3 do Concílio Plenário: "Ad normam
canonis 5 C. I. C. consuetudines sive generales sivc particulares, qme
pr.cescriptis eiusdem Codicis vel decretis huius Concilii plenarii sint contrarire, locorum Ordinarii in sua quisque dioecesi quamprimum submovere
curent." E' evidente, pois, que não é a REB, nem os Párocos e Reitores
de igrejas, que devem abolir tais costumes, mas locorum Ordinarii in sua
q11isq11e dioecesi, a fim de se salvaguardar a harmonia e uniformidade em
tôda a diocese.
A redação da REB recebeu mais a seguinte consulta sôbre a Procissão
do Entêrro: "No caso de não existir numa igreja a imagem do Senhor
morto, pode-se fazer a Procissão do Entêrro com um Crucifixo grande,
dentro do esquife? Julgo ser melhor fazer assim a procissão do que ficar
sem ela; pois que mesmo assim há edificação para os fiéis." R. Nada parece haver de inconveniente que se proceda assim, sobretudo quando fôr
possível ou fácil desprender a imagem do Crucificado da cruz, e que tenha
ainda por cima braços movediços. Mas pode-se também colocar o Crucificado junto com a cruz dentro do esquife e assim fazer a procissão. Não
vemos nisto inconveniente algum.
2) Pergunta o consulente, se o acompanhamento da banda de música
na Procissão do Entêrro é lícito e de acôrdo com espírito da Sexta-Feira
Santa. R. O decreto 407 do Cone. Plen. permite, sem distinção, que bandas de música se associem às procissões, executando durante o percurso
sinfonias sacras, sendo-lhes, porém, vedado ingressar as igrejas para aí
tocar. Em vista dêste decreto poderíamos talvez concluir: onde o Legislador não distingue, não havemos nós de distinguir; se o Legislador permite geralmente que bandas de música acompanhem as procissões, executando sinfonias sacras, podem fazê-lo também na procissão de SextaFeira Santa, executando trechos musicais correspondentes ao espírito da
Semana Santa. Entretanto, convém ponderar o seguinte. Desde o Glória
da Missa de Quinta-Feira Santa até ao Glória da Missa de Sábado de
Aleluia a Santa Igreja manda suspender o toque dos sinos e das campainhas da Missa, e os bons fiéis mandam calar todos os instrumentos de música, piano, rádio, etc., nos dias da Semana Santa. Eis, por que nos parece mais conveniente que nestas procissões, na Semana Santa, as bandas
de música sejam dispensadas do acompanhamento.
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3) Em terceiro lugar deseja saber o consulente, se é litúrgico ou lícito que na Sexta-Feira Santa, em tribunas especiais, no centro das matrizes e catedrais e nas ruas, durante a procissão do Entêrro, cantem as
"célebres verônicas pintadas" os seus melancólicos trinados, convertendo
os nossos templos em teatros. Respondemos, dizendo: nas coisas mais
santas podem, pela fragilidade humana, intrometer-se abusos reprováveis
e condenáveis., De per si essas cantoras não parecem representar um papel censurável, sobretudo se cantam sàmente nas ruas. Essas representantes de Verônica, como parece, têm o seu papel nestas procissões desde o
princípio ou pelo menos desde longos anos, cantando nas ruas por onde
passa a procissão o versículo O vos ·onmes qui trarzsitis per viam. . . Tudo
isso se pode muito bem fazer com respeito e decência e grande edificação
do povo. Certamente não convém que se apresentem, no modo de trajar
e de cantar, como estrêlas de cinema e teatro. Tudo deve corresponder ao
espírito da Igreja e estar em conformidade com a Líturgia das referidas
procissões. Que se escolham peças musicais condizentes com a letra, e, se
tais não existem, sejam compostas pelos entendidos na matéria. Os abusos,
porém, sejam removidos energicamente e quanto antes. Abuso nos parece
ser essas verônicas cantarem em tribunas especiais erigidas no centro
das igrejas.
4) Em quarto lugar pergunta o consulente, se o diácono pode cantar
o Praecorzium Pasclzale no púlpito da igreja, ou se o deve ca-ntar diante do
altar ao lado do evangelho, onde se costuma cantar o evangelho. Consultando as rubricas, achamos o seguinte: a) o Cerimonial dos Bispos (lib.
li, cap. XXVII, p. 241) diz: "cereus Paschalis ponitur in aliquo magno
candelabro condecenti, regulariter irz latere Evangelii vel alibi pro situ loci;
et apud illum locatur pulpitum, sive legile". O Memoria/e Rituum (tit. VI,
cap. 11, n. 4) prescreve: "Deinde surgens, ac facta cum omnibus (excepto ... ) genuflexione Altari, accedit ad legile paratum in plano Evangelii pro Pr,reconio."
Mas o Cerimonial Romano-Seráfico (n. 626; edit. post Codicem) diz
assim: ". . . diaconus Missale clausum ante pectus deferens, ad pulpitum
seu legile graditur. Quo cum pervenerit, latus dextrum altari conversum
tenens (S. R. C., 1 febr. 1907), facie vero ad Aquilonem et 11011 ad Celebrantem conversa, rzisi sit irz amborze. (S. R. C., 29 maii 1900.)"
O ambão, pequena tribuna contígua à balaustrada do côro (ou próxima do arco do cruzeiro, como hoje em dia o púlpito) remonta aos primeiros
séculos do cristianismo. Geralmente havia dois: um para o canto da epístola, e outro para o canto do evangelho. Ainda que ambão e púlpito não
sejam a mesma coisa, pouca é a diferença quanto ao lugar da colocação.
E assim opinamos· não contrariar as leis litúrgicas quem escolhesse o
púlpito para o canto do Precônio Pascal. Comumente indicam as leis litúrgicas como lugar para o canto do Exsultet o mesmo lugar onde o diácono canta o Evangelho na Missa. Pode-se cantá-lo do ambão; e, como
dissemos acima, ao ,nosso ver também do púlpito.
Sôbre o canto do Exsultet um outro leitor da REB fêz ainda esta pergunta: "Na bênção do círio pascal, no canto do Exsultet, as palavras da
rubrica lzic accenduntur lampades referem-se às velas do altar ou às lâmpadas ou lâmpada do Santíssimo?" - R. Não há motivo de se duvidar.
A rubrica diz expressamente: "cessat parumper a cantu, donec acolitus
lampadas vicirziores accenderit". Não se pode tratar aqui das velas do altar; essas, segundo as rubricas, o acólito (ou sacristão) deve acender só
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no fim da ladainha, após o verso Peccatores. A rubrica lzic accendwztur
lampades refere-se, pois, à lamparina do Santíssimo. O acólito acende-a
e as outras lâmpadas vizinhas; as mais afastadas pode acendê-las o
sacristão.
Pe. H. Borges (Pouso Alto)

Pequenos Casos Pastorais.
Obrigação do Voto. - Corria o ano de 1840, quando o Vigário desta
freguesia, com a participação geral dos fiéis, fêz o voto de, - se Deus
N. S. sustasse os estragos de uma peste calamitosa, - visitar anualmente
o Santuário, distante 10 léguas. Alguns dos meus dignos antecessores cumpriram com o compromisso assumido pelo Vigário de 1840. Tendo, porém,
em vista as dificuldades atuais de transporte e surgindo uma dúvida relativa à obrigatoriedade de um voto feito sem a minha intervenção e a dos
fiéis de hoje, consultei a um meu colega se devia ou não cumprir o compromisso. Após acalorada discussão, em que o sacerdote-amigo procurou
convencer-me da existência da obrigação, veio-me a idéia de pedir, atravésdas páginas da REB, uma resposta que satisfaça a mim e aos meus paroquianos. Eis, pois, a pergunta: O voto feito pelo Vigário e o povo de 1840
obriga também a mim e aos meus fiéis de hoje? (N. N.)
Mais convincente do que um estudo da minha parte será a resposta
oficial da S. Congregação do Concílio, dada aos 18 de janeiro de 1936,
num caso quase idêntico ao do prezado consulente.
O Fato. - Aos 27 de outubro de 1849, o Arcebispo de Bogotá, juntamente com o clero secular e regular e o Cabido da Igreja-Catedral da
Cidade da Santa Fé de Bogotá, sinceramente agradecidos à Ssma. Virgem
por causa dos múltiplos benefícios conferidos à Cidade, emitiram um duplo
voto, a saber: o de celebrar, anualmente, a Festa da Imaculada Conceição
,no dia em que o S. Pontífice definisse o dogma, e o de guardar o jejum
na pervigília de sua Festa. Aos 20 de novembro de 1870, o novo Arcebispo, rememorando o dito voto, publicou uma portaria em que ordenou, novamente, a solene celebração da Festa da Imaculada Conceição, acrescentando que, ainda na mesma Festa, o mencionado voto ia ser renovado por
êle próprio e por todos os que assistissem à Festa e quisessem emiti-lo.
A respeito do jejum não proferiu palavra alguma. Os Arcebispos Sucessores nada disseram relativamente ao duplo voto. Durante alguns anos,
o Mestre de Cerimônias, por ordem do Arcebispo, publicava na Folhinha:
"Iciunium pro clero archidioecesis iuxta consuetudinem ex voto", ou "ieiunium !)ro clero Bogotensi".
O Direito. - A resposta definitiva está acompanhada de algumas considerações das quais citamos as seguintes: Em virtude do direito comum,
o voto não obriga, de per si, senão a quem o fêz ( c. 1310, § 1), nem
pessoa alguma pode, por voto alheio, estar obrigado,. em virtude do voto,
a não ser que êle próprio emita, igualmente, o mesmo voto; êste, pois, é
uma ação pessoal que, necessàriamente, deve proceder da própria vontade
do vovente, devendo nela basear-se, próxima e imediatamente. Porta,nto,
se uma Cidade ou Comunidade, como Diocese ou Paróquia, se obriga, por
voto, a fazer tal jejum, em virtude do voto não estão obrigados senão os
que o fizeram, p. ex., os que se juntaram ao Bispo que o emite para a Diocese, com a intenção de se obrigar pelo mesmo voto 011 os que o aprovaram com a mesma intenção. Quanto aos posteriores que depois se tornaram membros da mesma Comunidade é evidente que êsses não estão obriga-
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dos pelo voto da Comunidade, emitido quando ,nem sequer haviam nascido:
Geralmente, os membros da Comunidade que não emitiram, pessoalmente,
o voto, podem ser obrigados pela legítima autoridade eclesiástica através
de uma lei, que bem pode ser publicada por motivo de religião. E a S. Congregação dos Ritos respondeu, constantemente, neste particular que, sàmente aquêles que emitiram o voto é que estão obrigados, em virtude do
mesmo, às observâncias por êle introduzidas; os demais podem estar obrigados em virtude da lei eclesiástica, cuja constituição e abrogação compete à autoridade eclesiástica. Cfr. p. ex. O ar d e 11 i n i (ed. 3), Rescripta
autlzent., n. 1444, 1621, 1871, 2019, 4122.
O que ficou exposto a respeito da lei, prevalece também com referência ao estatuto. Se, portanto, o Cabido da Catedral emitisse o voto de
jejuar, os sucessores no Cabido poderiam estar obrigados em virtude do
estatuto particular, mas não em virtude do voto, que não emitiram, a não
ser que ao entrar para o Cabido tivessem feito, pessoalmente, o voto. Entretanto, todos os que, em 1849, se comprometeram ao jejum e assinaram a fórmula do voto, já morreram. Aquêles que os sucederam no clero,
não emitiram tal voto. Em 1870, quando foi feita a renovação pública do
voto, só se tratava da celebração solene da Festa da Imaculada Conceição, enquanto a portaria do Arcebispo silenciava a respeito do jejum a ser
observado na pervigília. Não é, pois, de estranhar que o clero, hoje, duvide
de tal obrigação em virtude da lei diocesana que devia ser clara e convenientemente promulgada. Que essa lei, porém, não fôra publicada, parece
manifesto, por ser ignorada pelo povo, e por haver dúvida e dificuldade
d-a parte de muitos do clero.
Se se alega que na Folhinha já foi acrescentado: "leiunium pro clero
Bogotensi", daí nada pode ser concluído, porque não se indicam os anos
em que foi feito o acréscimo, tendo depois desaparecido; enquanto, pois,
viviam os que emitiram o voto, êles, certamente, estavam obrigados à sua
observância. Mas, segundo o direito do Código os Ordinários do lugar
não podem instituir, nem sequer para o seu território, um dia de abstinência ou jejum; assiste-lhes, unicamente, o direito de, - tendo um motivo
peculiar, - determinar, per modum actus, um dia de abstinência e jejum
(e. 1244, § 2.) Portanto, se, no caso, existisse uma obrigação relativa ao ,
clero atual, ela proviria da lei eclesiástica; agora, porém, de acôrdo com
o cân. 1244, tal obrigação deixou de existir. Levando em consideração
êstes argumentos, a S. Congregação do Concílio deu a seguinte Resolução:
ln plenariis comitiis huius Sacrae Congregationis habitis die 18 ianuarii
1936, ad propositum dubium: An et quomodo adhuc vigeat votum in casu;
E.mi Patres respondere censuerunt: Ex deductis non constare de obligatione voti. Facta autem postridie Ss.mo D.no Nostro Pio Pp. XI per subscriptum huius Sacrae Congregationis Secretarium relatione, Sanctitas Sua
datam resolutionem approbare et confirmare dig.nata est. 1. Bruno, Secretarius. (AAS, XXIX, 1937, 343-345.)
Conclusão. - Como o digno consulente vê, aplicando os princípios e a
decisão acima-expostos ao seu caso, pode estar perfeitamente sossegado.
Em virtude do voto emitido em 1840 não tem êle nenhuma obrigação de
fazer a dita romaria. Esta é, aliás, também a opinião comum dos canonistas e moralistas. Assim lemos p. ex. em V e r m e e r se h - C r e u se n,
Epitome luris Canonici, 1934 5, n. 641, p. 446: "si Superior communitatis civilis vel religiosae ,fecerit votum nomine communitatis, voto non
tenebuntur nisi qui revera votum fecerint". (Cfr. A. Cor o nata, lnstit.,
II, n. 892, p. 220.) No I d i •n (Tlzeol. Mor., II, n. 216, p. 204) dá a ra-
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zão: "nemo enim voto ali um obligare potest, quia ,nemo rem vel actionem alterius promittere potest". Acrescentamos ainda que, no caso proposto, não houve intervenção da parte da legítima autoridade preceituando
aos posteriores a observância do voto, nem nos parecem existir elementos
e condições necessárias para alegar uma obrigação proveniente de um
costume legítimo.
Frei Francisco Xavier, O. F. M. (Baía)

Círculo Esotérico. - Quais os motivos que devo alegar perante meus
paroquianos para evitarem o "Círculo Esotérico da Comunhão de Pensamento"? Gentileza apontar possíveis proibições da Santa Sé, incompatibilidade doutrinária e moral, etc. (N. N.) - R. Lemos no decreto 96: "§ 1.
Cum primum animarum rectores in suis paroeciis, praesertim vero in scholis sive publicis sive privatis, secundum canones 469 et 1381, quidpiam
contra fidei integritatem vel morum honestatem irrepere animadverterint,
proprium Ordinarium certiorem rcddant eiusque mandatis et consiliis pareant ad mentem canonis 336, § 2. - § 2. Interim contra errorum pericula
fortiter agant, errantes tamen omni patientia et doctrina ad veritatem adducere curent." (Cone. Pl. Brasil.)
A dificuldade de que fala a consulta não é nova e já fôra
considerada pelos Exmos. Padres Conciliares, definindo no decreto n. 413,
§ 2: "Concilium damnat errares omnes, praesertim recentioris aevi, ab Ecclesia catholica et a Romanis Pontificibus damnatos, quemadmodum fusius
in Apêndice LXV." Neste Apêndice o Concilio Plenário condena nomeadamente: o ateísmo, o materialismo, o panteísmo, o racionalismo, o naturalismo, o indiferentismo, o positivismo, o protestantismo, o comunismo,
o socialismo, o anarquismo e o nihilismo. Sendo êste Apêndice pouco extenso, não podemos furtar-11os ao desejo de publicá-lo aqui na íntegra. Ei-lo:
"De praecipuis aetatis nostrae erroribus. - Cum Concilio Plenario Am.
Lat. damnamus impietátem illorum qui, sibimetipsis et aliis mentientes,
atlzeismum profiteri decantant. Damnamus pariter materialistarum commenta, quae hominem ad merum organismum corporalem redigunt, animae
spiritualitatem et omnem moralitatem penitus adimunt. Reiicimus etiam ac
damnamus deliramenta parztlzeistarum et errares rationalistarum. Tamquam
naturalismi labe infectos pariter damnamus, sive eos qui in ordine speculativo humanam scientiam et iura rationis ita extollunt, ut vel ipsa revelationis notionem reiiciant, sive eos qui in ordine practico subtrahentes e societate omnem revelationem, omnemque Dei et Ecclesiae auctoritatem, separationem Ecclesiae a Statu et atheismum politicum, specie urbanitatis et progressus larvatum, proclamant. Damnamus etiam positivismi
comrnenta, indifferentismum et protestantismum cum omnibus suis erroribus politico-socialibus qui societates perturbant. Ex his ad finitimas pestes
ventum est, scilicet ad Communismum, Socialismum, Anarchismum et Nihilismum, civilis hominum societatis teterrima portenta ac pene funera. Sicut
veritas liberatrix ac tutrix cst populorum; ita falsitas et error omnis verae
felicitatis, tum singulorum, tum communitatis, impedimentum et, si in 0111nibus fere civitatibus, quae morum urbanitate gloriantur, tam multae sunt
ac pessimae calamitates, id erroribus et fallaciis impiorum merito tributum est."
Que se entende por "círculo esotérico"? "Esotérico", segundo o dicionário da língua portuguêsa, "diz-se da doutrina secreta de certos filósofos antigos, comunicada só aos iniciados". Por isso "esotérico" é o mesmo que secreto, clandestino; pertence, pois, o círculo esotérico às socie-
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dades clandestinas ou secretas, tantas vêzes condenadas pela Santa Igreja.
Já a Pastoral Coletiva (n. 59) mandou o seguinte: "Afastem (os párocos)
os fiéis das sociedades secretas, perversas e proibidas pela Igreja ... " E
o cânon 684 diz: "caveant fideles ab associationibus secretis, damnatis,
seditiosis, suspectis aut quae studeant sese a legitima Ecclesiae vigilantia
subducere". Leiam-se outrossim os seguintes decretos do Concílio Plenário: 135, 137 e 138.
O "círculo esotérico da comunhão do pensamento", diz o Pe. Júlio
Maria no seu livro "O Anjo das Trevas" (vide infra), é um dos ramos
do espiritismo,· é uma espécie de introdução ao espiritismo. E' uma grande superstição, superstição ridícula, absurda e grosseira. Está, pois, nas
mesmas condições como o espiritismo e demais superstições. Ora, com relação ao espiritismo já declarou a Pastoral Coletiva (n. 61): "O espiritismo é o conjunto de tôdas as superstições e astúcias da incredulidade moderna, que, negando a eternidade das penas do inferno, o sacerdócio católico e os direitos da Igreja Católica, destrói todo o cristianismo. Os espíritas devem ser tratados, tanto no fôro interno como no fôro externo,
como verdadeiros hereges e fautores de heresias, e não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, sem que antes reparem os escândalos
dados, abjurem o espiritismo e façam a profissão de fé." Veja-se o decreto
n. 136 do Concílio Plenário, onde pela referência ao cânon 2314, abertamente se declara que os espíritas são hereges e excomungados. O círculo
esotérico da comunhão do pensamento é verdadeiro panteísmo. Funda-se.
na teoria da imanência, que atribui a Deus realidade somente enquanto
êle existe no mundo e pelo mundo. "E' esta teoria da imanência que o
círculo esotérico adota como fundamento de sua louca elucubração da comunhão de pensamento." (Júlio Maria.) Como prova, eis um texto clássico
tomado do manual dos esotéricos: "No futuro, a filosofia será alguma coisa
mais do que uma ginástica mental; a ciência suprirá o materialismo; a religião será anti-sectária; o homem agirá então com tôda a justiça e amará
o seu irmão como a si mesmo, não porque espere uma recompensa, ou tema
uma punição post mortem, ou pelas leis humanas, mas somente porque reconhecerá que êle é uma parte de seus semelhantes, e que êle e seus semelhantes são partes de um todo e que o todo é Urzo."
Sendo, pois, o círculo esotérico verdadeiro panteísmo, está condenado
com êle. Dêle vale, portanto, também a proibição de Leão XIII (Officiorum
et munerum) : "Nefas esto libros edere, legere aut retinere, in quibus sortilegia, divinatio, magia, evocatio spirituum, aliaeque hujus generis superstitiones docerztur vel commendantur." Também devemos aplicar-lhe o cânon
693, isto é, que os adscritos a uma seita condenada não podem vàlidanzente ser admitidos como membros nas associações e confrarias católicas.
Confiram-se, outrossim, os nn. 1618 e 1648 da Pastoral Coletiva, como também o n. 148 do Concílio Plenário. Por fim, remetemos o Revmo. consulente ao livro "O Anjo das Trevas", pelo Pe. Júlio Maria (ed. "Vozes"),
onde o autor nas páginas 62-77 trata do círculo esotérico sob a seguinte
divisão: 1. 0 O que é esoterismo; 2.º O seu fim; 3.º Mensagens da alma;
4. Máscara do ocultismo; 5.º A fôrça criadora; 6.º O panteísmo; 7.º Conclusão. Neste livro o consulente encontrará material suficiente para esclarecer os seus paroquianos no que diz respeito ao círculo esotérico.
Fr. AI e i x o, O. F. M.
0

Confessor Suplementar. - Na paróquia X. há uma casa de Religiosas
com 10 freiras, para as quais, além do confessor ordinário, foi nomeado
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um confessor suplementar. Duas ou três Religiosas apresentam-se semanalmente ao confessor suplementai" para se confessar, dizendo que não gostam de se confessar com o confessor ordinário. As vêzes estas três Religiosas também mandam chamar o confessor suplementar. Pergunta-se: podem
estas Religiosas confessar-se habitualmente com o confessor suplementar? Podem elas mandar chamar o confessor suplementar para ouvi-las de
confissão, ou devem esperar que êle esteja confessando mulheres para poderem se apresentar? (Um confessor suplementar.)
Confessores suplementares são os confessores indicados no § 2 do
cân. 521 : "Ordinarii locorum, in quibus religiosarum communitates
exsistunt, aliquot sacerdotes pro singulis domibus designent, ad quos pro
sacramento poenitentiae in casibus particularibus recurrere eae facile possunt, quin necessarium sit ipsum Ordinarium toties quoties adire." Êstes
sacerdotes assim designados estão revestidos da necessária jurisdição, exigida pelo cân. 876, para ouvir válida e licitamente a confissão de Religiosas. A êstes podemos acrescentar os confessores extraordinários. Pergunta
o consulente se as três Religiosas podem habitualmente confessar-se com
o confessor suplementar em vez de recorrer ao confessor ordinário. Quanto
à validade do sacramento, não pode haver a menor dúvida; pois o confessor suplementar tem a jurisdição necessária para Religiosas. Resta saber apenas se êste modo de proceder das três Religiosas é !feito ou se
devem formalmente pedir tal confessor suplementar para si como seu
confessor especial ou ordinário. Daremos a seguinte ·resposta:
O cân. 520 prescreve que a cada comunidade de Religiosas seja dado
um só confessor ordinário para êle ouvir as confissões de tôda a comunidade, a não ser que por causa do grande número de Religiosas ou por
outra justa causa seja necessário nomear dois ou mais. O § 2 do mesmo
cânon concede às Religiosas o direito de pedirem ao Ordinário um confessor especial para tranqiiilidade de sua consciência ou para maior progresso na vid·a espiritual. O cânon 521, § 2 e 3 concede às Religiosas o di·reito de chamarem um dos confessores designados, que pràticamente poderá ser um especial, e não se requer a intervenção do Ordinário porque
é escolhido dentre dos aprovados com antecedência pelo Bispo para Religiosas, para a respectiva comunidade, isto é, dentre os respectivos suplementares (Cor o nata, lnst. f. C. 1, n. 551, nota 6; cfr. REB. 1944,
pg. 699.) As três Religiosas podem, pois, confessar-se habitualmente com
o confessor suplementar e podem chamá-lo, ou por intermédio da SupePe. P. Monte ir o
riora, ou por outro meio licito.
Confessarlus non satis instructus. - Paroc-hus quidam, nomine Jacobus,
interdum aditur. in confessionali a personis quae ad paroeciam quandam
vicinam pertinent. Ex quibus confessionibus comperit parochum vicinum,
cui nomen Petrus, ·non satis instructum esse de neomalthusianismo ac de
continentia periodica quae vocatur. Sincere dolens effectus funestos quos
ignorantia collegae Petri causat animabus et timens ne falsae illae opiniones atque abusus disseminentur inter parochianos suos, Jacobus animo
<:ogitat denuntiare Petrum Ordinario loci. Anceps tamen haeret et re bene
perpensa putat hanc rem ad se nullatenus pertinere. Quaeritur utrum Jacobus recte rem solverit necne? (J. 0.)
Jacobi conclusio "ha-nc rem ad se nullatenus pertinere", generatim
toquendo, admitti non potest. Omni enim maio remedium, ubi possibile est,
applicandum erit. Ad hoc obligamur ex praecepto correptionis fraternae,
ut scilicet fratrem nostrum liberemus vel praeservemus a peccato, etsi
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aliquando materiali tantum. ln casu vero nostro ignorantia Petri confessarii, sic nobis videtur, saltem fundatur in negligentia culpabili. Labia enim
sacerdotis debent custodire scientiam ideoque ipsi non licet negligere studia theologalia. Accedit grave nocumentum quod ignorantia Petri causat
animabus. Bonum ergo commune etiam exigit a Jacobo ut aptum remedium
apponat tanto maio.
Ratio cur Jacobus ad supradictam conclusionem pervenerit, nobis videtur esse timor ipsius ne violet sigillum sacramentale vel potius ne utatur
illegitime scientia ex confessione hausta. De usu scientiae sacramentalis sequentia inveniuntur apud probatos auctores principia:
"A propria dieta violatione sigilli differt usus exterior cujuscumque
scientiae ex conf essione habitae, qui etiam a desse potest absque eo quod
aliquid reveletur, dum violatio proprie dieta sigilli semper fit cum aliqua
directa vel -indirecta revelatione eorum quae sub sigillo cadunt. Qui usus,
absqu~ licentia poenitentis, generatim illicitus est, ut declararunt Clemens
VIII, 26 maii 1593 et Innocentius XI, 18 nov. 1682, in quantum per se aut
per accidens posset confusionem, verecundiam, malam suspicionem, vel aliquod nocumentum, dedecus, molestiam, damnum aut quodcunque gravamen
generare poenitenti vel alteri; non solum a) si adsit periculum revelationis directae vel indirectae; sed etiam; b) si exinde sequatur gravamen poenitentis vel alterius, et ideo odium sacra.menti, quod etiam verum est si
ex non usu multo gravius damnum poenitenti sequeretur, ut declaravit
Innocentius XI; et e) si suspicio oriatur violati sigilli, et ideo scandalum.
Aliis autem in casibus potest confessarius hac sua scientia uti, quia non
est proprie fractio sigilli nec per se repugnai sigillo." (Me r k e I b a eh.)
Etiam C a p p e 11 o (n. 920) ait: "Licet uti scientia sacramentali si
nul·lum subest periculum revelationis, nec ullum poenitentis gravamen quo
confessio reddatur odiosa, negue scandalum fidelium. ld autem licitum est,
sive poenitens non advertat id fieri ob peccatum in confessione accusatum, sive etiam advertat, dummodo in hoc altero casu manifesto constet
nullatenus molestum esse poenitenti, immo gratum, confessarium ita agere."
Hinc canon 890, § 1 : "Omnino prohibitus est confessario usus scientiae ex
confessione acquisitae cum gravamine poenitentis, excluso etiam quovis
revelationis periculo."
Nihil horum, ·nostro judicio, propter quae usus scientiae ex confessione habitae prohibitus est, in casu de quo supra timendum erit. Proindeque
sermo esse non potest de usu illicito. Opinamur igitur, correptionem confratris errantis, qui non satis instructus videtur in theologia morali, convenientcr fieri posse, absque' ullo periculo vel usu illicito scientiae sacramentalis, occasione collationum vel conferentiarum casuum, quos vocant;
qui conventus iuxta can. 131, § 1 in civitate episcopali et singulis vicariatibus foraneis saepius in anno habendi sunt, quorum debitam celebrationem
Concilium Plenarium, decreto n. 12, iterum urget, praescribendo per decretum 82um quod vicarius foraneus hujusmodi conventui de re morali et
liturgica praeesse debeat. Hinc nobis non adeo difficile videtur induce11di
praesidem seu vicarium fora11eum ut in proximo co11ve11tu, i. e. collatio11e
casuum, quaestio11em proponat circa doctri11am de neomalthusia11ismo ac
de co11tine11tia periodica. Hoc modo Petrus ille circa ha11c materiam i11directe debitam obti11ere valet instructionem.
An vero Jacobo, ex hac sola scie11tia occasione co11fessio11is acquisita,
Petrum directe Ordi11ario loci denuntiare liceat nec11e, 11011 audemus nec
affirmare nec negare. Melius forse sic procedat: quaerat obtinere ab aliquo
poenitente, occasione novae confessionis, communicationem extrasacrame11-
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talem vel saltem Iicentiam Ioquendi de auditis in confessione, et tunc denuntiationem apud Ordinarium instituat. Ordinarius vero loci post acceptam
denuntiationem potest procedere ad normam canonis 877, § 2: "Si post
concessam iurisdictionem aut licentiam prudenter dubitent (Episcopus, Superior religiosus) num probatus a se antea sacerdos pergat adhuc idoneus
esse, eum ad novum doctrinae periculum adigant, etsi agatur de parocho
aut canonico poenitentiario." - Prior tamen modus supra indicatus nobis
esse videtur benignior magisque iuxta Evangelium et satis efficax.
Fr. A I e i x o, O. F. M.

Sacrário e Conopeu. - O Sacrário que tem as portas douradas, necessita do conopeu? - R. As leis litúrgicas exigem, entre outras coisas (cfr.
Rit. tit. IV, cap. 1, n. 6), que o tabernáculo esteja coberto com o conopeu:
"hoc autem tabernaculum sit conopeo decenter opertum". E o decreto n. 384,
§ 1 do Concílio Plenário diz: "tabernaculum in quo SS. Eucharistia adservatur. . . sit exterius conopeo coloris congruentis vel saltem albi coloris
coopertum". Quanto ao seu uso obrigatório, encontramos tudo que é preciso
saber, otimamente exposto no Curso de Liturgia do Pe. R eu s (Vozes,
ed. 1944, n. 183): "Conopeu (mosquiteiro) significa a coberta do tabernáculo em forma de tenda. Muitas vêzes se reduz a uma cortina (pavilhão,
respeito) diante da porta do tabernáculo. O seu uso é obrigatório 1.º apesar do costume contrário (d. 4137); 2.º apesar da preciosidade do tabernáculo (d. 3520); 3. 0 apesar da cortina interior que é somente tolerada sob
a condição de que, o tabernáculo esteja coberto pelo pavilhão (d. 3150.)
O conopeu pode ser feito de pano de algodão, lã, ou cânhamo, de côr
sempre branca ou conveniente ao tempo e à festa exceto a côr preta
(d. 1615), que se substitui pela côr roxa nas exéquias (d. 3035 ad 10.) Mas
no altar em que está exposto o SS. Sacramento deve ser branco (d. 1615
ad 7, 8, 9; d. 2673.) Não se deve tolerar pôr na porta do tabernáculo em
lugar do conopeu um anteparo de metal, de pano bordado ou oleografia
com símbolos da sagrada Eucaristia ou santo nome de Jesus, ou imagem
de Maria Santíssima. (Decret. t. V, pg. 481.) Deve ser feito de pano tecido, sendo proibida a renda e obra de croché. (S. R. C., 11 de julho
de 1940)."
Pe. P. Monteiro
Missa Conventual e Hóstia da Exposição. - Tomo a liberdade de lhe
pedir me esclareça dois pontos duvidosos cuja solução não encontrei nos
livros. 1) Sou Capelão de uma Comunidade de Religiosas U rsulinas, as
quais, como Ordem religiosa, têm obrigação do Ofício divino e da Missa
conventual. Esta obrigação do Oficio divino foi-lhes comutada pelo Sumo
Pontífice, em atenção às múltiplas ocupações do magistério a que se dedicam, pelo Ofício Parvo de N. Snra., de modo que o Ofício divino só é
·rezado nas principais solenidades do ano. Desejo saber se a Missa da comunidade tem os privilégios da conventual e, portanto, se as Ave-Marias do
fim podem ser omitidas. 2) Desejo outrossim saber se a Hóstia destinada
à Exposição, ao ser renovada, deve ser consumida pelo sacerdote ou se
pode ser partida e distribuída aos fiéis. (N. N.)
1) Missa conventual. - A Missa conventual corresponde ao Ofício rezado e faz parte dêle. Logo, onde não se reza o Ofício divino pelo breviário, a Missa conventual, isto é, correspondente ao Ofício do breviário, não
tem razão de ser. Por isso escreve K i e f f e r (Rubrizistik, 1935, pg. 97) :
"Quando religiosos ou religiosas só rezam o Ofício Parvo de N. Snra.,
a Missa a que a comunidade assiste não tem o nome de Missa co1we11-
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tual, mas chama-se Missa da comu11idade e não tem os privilégios da
Missa conventual."
2) Hóstia da Exposição. - Quanto à segunda dificuldade do consulente, diz N o I d i n (De Sacramentis) : "Hostia, quae pro expositione ss.
sacramenti adhibebatur, non debet in partes divisa dari communicantibus,
nisi in casu necessitatis." Vem a propósito citar aqui a proibição de Inocêncio XI (Decr. S. C. Concilii, 12 febr. 1679): "Insuper admoneant Episcopi parochos seu confessarias nulli tradendas plures Eucharistiae formas
seu particulas, neque gra11diores, sed consuetas." Esta proibição foi dada,
assim afirma Bento XIV (De Sacrif. Miss. 1. 3, c. 20), para extirpar uma
falsa devoção que estava em voga em alguns mosteiros de monjas da
França. Em caso de necessidade, porém, por ex., na falta de partículas
consagradas, certamente seria lícito partir a hóstia de exposição e distriFr. AI eixo, O. F. M.
buí-la aos fiéis.

E.:rro em Dispensas Matrimoniais. Paulo, pároco, algumas vêzes
pedindo dispensa de impedimentos matrimoniais para seus fregueses, por
incúria ou grande pressa ou por êrro culpável colocou na petição Antônio
por Joaquim; impedimento de afinidade por consangiiinidade; pública honestidade provinda de matrimônio inválido por aquela que se origina de
público e notório concubinato; terceiro grau de consangiiinidade por quarto
e vice-versa. Outra vez adverte semelhantes erros na dispensa, cometidas
pelo amanuense da S. Congregação, o qual havia mudado o que êle escrevera direito. Por essas dificuldades duvida do valor da dispensa. Quesitos: 1) Sendo o êrro do suplicante, é válida a dispensa? 2) Provindo o
êrro do concessionário ou secretário, a mesma é válida? 3) Quais as soluções dêstes casos? - Resposta. Ad 1. A dispensa nos graus maiores
não vale, se o êrro é sôbre a causa movente (que é a única) ou sôbre o
objeto da dispensa, quer seja por culpa do orador, quer seja dalgum
outro por mera inadvertência. Porque o superior concede a graça condicionalmente, isto é, se a súplica fôr a expressão da verdade. Na hipótese
não é válida, porque as preces não estão conforme à verdade. - Ad 2.
Como o superior concede a graça conforme à mente do suplicante, seguese que é válida apesar do êrro no escrito. (Cf. cân. 47.) - Ad 3. a) A dispensa vale quando o pároco, preparando a petição, erra quanto à pessoa
ou nome, pondo, p. ex., Antônio por Joaquim, saltem probabilius, contanto
que. o êrro seja fàcilmente conhecido. - b) A dispensa não vale, quando
o pároco erra no impedimento e também na espécie ínfima do impedimento, p. ex., pondo afinidade por consangiiinidade, porque o êrro afeta o mesmo objeto da petição. E' inválida a dispensa, colocando-se quarto grau por
terceiro, porque o terceiro não está contido no quarto, existiria assim um
êrro grave em relação ao objeto. Dá-se o contrário, colocando-se terceiro
por quarto, porque o superior concedendo uma graça maior, certamente
concede a menor no mesmo gênero ou evidentemente contida no maior.
(Cf. cân. 1052.) - e) A dispensa vale tôdas as vêzes que o êr.ro vem do
mesmo superior ou do seu amanuense, como está claro na resposta ao segundo quesito.
N. N.
Missa de Aniversário. - Peço o favor de responder pela REB, se a
Missa de. aniversário pelos defuntos é Missa privilegiada só no primeiro
aniversário ou também em todos os anos subseqüentes? (N. N.) - Aniversário de um defunto significa na liturgia o dia da morte ou do entêrro,
que ocorre não só depois do primeiro a110, mas em cada a110. Sendo a Missa impedida no dia marcado, não pode ser rezada em outro dia. Mas nes-
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te caso pode ser cantada no dia mais próximo antecipado ou seguinte não
impedido por ofício igual. A Missa de aniversário, por ex., cujo dia ocorre
·na semana da Páscoa, pode ser antecipada e cantada. no sábado ou, sendo
êste impedido, na sexta-feira antes do Domingo de Ramos; ou pode ser
transferida. Provàvelmente pode ser rezada (a antecipada ou transferida)
para os pobres (.religiosos), pois que a eqüidade social, a caridade para
com os defuntos, e a solicitude da Igreja para com as almas, são motivos
para se admitir a Missa rezada em lugar da cantada, tanto nos dias privilegiados como nas exéquias. (Cfr. R e u s, Curso de Liturgia, 1944,
n. 661.)
Fr. AI e i x o, 0. F. M.
Binação na Primeira Sexta-feira. - Como interpretar o privilégio de
binar na primeira sexta-feira do mês? Posso celebrar às 5½ para os ope·rários que precisam ir cedo para o trabalho, e às 7 horas para o povo?
(N. N.) - R. O Episcopado Brasileiro, após o Concílio Plenário, pediu e
obteve da· S. Congregação dos Sacramentos, entre outras muitas faculdades, também esta: "de permitir aos sacerdotes que.possam binar a Santa
Missa na primeira sexta-feira de cada mês e também nas festas suprimidas, contanto que seja em beneficio das almas". Podem, por conseguinte,
os nossos Exmos. Snrs. Bispos permitir a binação nos dias acima indicados sob a condição que isto seja em benefíciQ das almas. Esta condição
se verifica perfeitamente no caso presente. Porquanto o vigário quer binar
nas primeiras sextas-feiras, a fim de que os trabalhadores, obrigados a entrar cedo para o serviço, possam assistir à Santa Missa e nela comungar. O motivo é mais que justo, e nada obsta que o Vigário peça a respectiva faculdade.
Pe. H. B o r g e s
Extrema Unção em Tempo de Epidemia. - Em tempo de epidemia,
estando diversos doentes numa enfermaria do hospital local, foi chamado
o pároco para administrar a extrema unção. Pressuroso atendeu o chamado e lá chegando administrou o sacramento como se fôsse um só, com todos os ritos e orações que precedem e subseguem as unções. Para evitar
o contágio, usou de um e mesmo pincelzinho para fazer as unções em todos os doentes. Quesitos: 1) Como se administra a extrema unção a muitos enfermos ao mesmo tempo? 2) Em caso urgente, o que se pode omitir?
3) O pároco podia usar pincel válida e licitamente, e o mesmo para todos
como fêz? - Resposta. Ad 1. O Rituale Romano (tit. V, c. 1, n. 22, ed.
1925) assim se expressa: "Quando pi uribus sim ui infirmis hoc sacramen-tum ministratur, sacerdos singulis aegrotis crucem pie deosculandam porrigat, omnes preces quae unctiones praecedunt, plurali numero semper
:recitet, unctiones, cum respectivis formulis, super singulos aegrotos efficiat,
omnes vero preces quae unctiones subsequuntur, plurali numero semel dicat." - Ad 2. Não havendo tempo, as orações podem ser omitidas em parte ou totalmente. Podendo-se mesmo usar a fórmula mais breve com uma
única oração. - Ad 3. A primeira parte do quesito: aftirmative. (Cân.
947, § 4.) A segunda parte: negative quanto à liceida,ile, porque corria
perigo de infeccionar todo o óleo do vaso. Devia ter usado um pincel para
cada enfêrmo, queimando tudo depois, ou então usar de um cabo metálico, trocando para cada doente o algodão.
N. N.
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Atos da Santa Sé.
D~ Functionibus pro Defunctis. - Sacra Rituum Congregatio. Decretum.
Quum plures locorum Ordinarii ab hac Sacra Rituum Congregatione exquisierint qualiter se gerere debeant quoad functiones funebres quae, praesertim hac tempestate, a defunctorum propinquis etiam diebus dominicis
aut festis de praecepto celebrandae indiscriminatim petuntur; haec porro
S. R Congregatio eosdem vehementer hortatur, ut in huiusmodi functionibus peragendis curent ut omnino serventur praescriptiones quae tum in
Rituali Romano (tit. VI, cap. 1, n. 8 et cap. III, n. 18) cum in novis Missalis Rubricis (Addit. ei variai. in Rubr. Miss., tit. III, n. 4) continentur. ln
exsequiis autem, si Missa celebretur, semper - nisi de pauperibus agatur
- fiat in cantu, reprobata invalescente praxi eam legendi absque cantu
etiam cum funus externam induit pompam. Quandocumque vero ex ratio·nabili causa funebris functio ritu breviori aut simpliciori agi contiÍ1gat, ea
tamen gravitate ac pietate peragatur, quam non minus reverentia sacrorum quam populi aedificatio requirit. Quod vero ad Missae funebris qualitatem spectat, Missa exsequialis ea dicitur, iuxta novas rubricas (Addit. ef
variai., 1. c., n. 4), quae fit corpore defuncti physice aut saltem morali-ter praesente. Corpus autem censetur praesens in altero ex immediate sequentibus duobus ab obitu diebus (S. R. C., decret. 3755, § 2); non autem
ultra biduum ab obitu (S. R. C., decret. 3767, ad XXVI.) Quoties autem
praefata Missa a rubricis impeditur, transferri potest in proximiorem diem
similiter non impeditum (Addit. ei variai., 1. c., n. 4.) Si vero Missa impediatur non a rubricis, sed ab alia causa, tunc dicitur opportuniori die
post acceptum mortis nuntium (Addii. et variai., 1. c., n. 6); sed haec Missa, etsi privilegiata, non est tamen exsequialis, ideoque diebus dominicis
aut de praecepto prohibetur. Hoc igitur in casu dicatur Missa dominicalis
aut festiva diei; poterit tamen fieri absolutio ad tumulum, exceptis iis diebus dominicis et festis in quibus Missa exsequialis etiam praesente cadavere prohibetur (Addit. ei variai., 1. c., n. 4.) Hoc servandum praecipit S. R.
Congregatio, sive agitur de militibus in locis dissitis bello peremptis, quorum mortis nuntius mature ad suos non pervenerit; sive agitur de definitiva alicuius corporis humatione, sive denique - eoque magis - de defunctorum anniversariis propriis vel fundatis, et de similibus casibus. Datum
Romae, die 1 Maii 1942. C. Card. Salotti, Ep. Praenestinus, Praefecius.
A. Carinci, Secreiarius.

Alocução do Papa à Sagrada Rota Romana.
Em 2 de outubro de 1944, o S. Padre Pio XII dirigiu aos Prelados, Auditores e demais
Magistrados e Oficiais do Tribunal da S. Rota Romana, bem como aos Advogados e
Procuradores a seguinte alocução, que traduzimos do original Italiano publicado em
Acta Apostollcae Sedls de 26 de outubro de 1944 (págs. 281-290.)

O Fim único no Tratamento das Causas Matrimoniais. - A inaugu1ração do novo ano jurídico da Sacra Rota Romana Nos forneceu nos anos
,passados o ensejo de pôr em relêvo alguns pontos particulares no tratamento das causas matrimoniais, e de mostrar de que maneira a Igreja,
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segundo a sua missão e seu caráter, encara e considera tais pontos, e como
por isso quer sejam encarados e tratados também pelo juiz e pelos oficiais
eclesiásticos.
·
Falamos antes de tudo do direito natural ao matrimônio e da incapacidade psíquica e somática de contrair núpcias. Igualmente discorremos
sôbre alguns princípios fundamentais concernentes à declaração de nulidade do matrimônio e ao dissolvimento do vínculo vàlidamente contraído.
Expusemos em seguida várias reflexões sôbre a certeza exigida a fim de
que o juiz possa proceder a pronunciar a sua sentença, e salientamos ser
suficiente a certeza moral, quer dizer a que exclui tôda dúvida razoável
acêrca da verdade do fato, recordando outrossim que essa deve ter um
caráter objetivo e não ser fundada somente na opinião ou no sentimento
meramente subjetivo do juiz.
Com a mesma intenção de exprimir o espírito e a vontade da Igreja,
que atribui ao matrimônio suma importância para o bem-estar do povo
cristão e a santidade da família, propusemo-Nos hoje - depois de ouvir
a extensa e acurada relação anual do vosso digno e benemérito Decano enderepr-vos algumas palavras sôbre a unidade do escopo, que deve proporcionar especial forma ao trabalho e à colaboração de todos os que
participam no tratamento das causas matrimoniais nos tribunais eclesiásticos de todo grau e espécie, e deve animá-los e uni-los numa mesma unidade de propósito e ação.
1. Triplo Elemento da Unidade de Ação. - Em geral é de pressupor
que a unidade da ação humana resulta e provém dos seguintes elementos: um único escopo, uma comum direção de todos a êste escopo único,
uma obrigação jurídico-moral de tomar e conservar uma tal direção. Dêstes elementos bem compreendeis que o fim único constitui o princípio e o
têrmo formal, tanto do lado objetivo, quanto do lado subjetivo. Pois, como
todo movimento recebe a sua determinação do fim a que tende, assim também a consciente atividade humana se especifica pela finalidade a que visa.
(Cf. S. Th., 1, 11, q. 1, a. 2.)
Pois bem, no processo matrimonial o f inz único é um juízo conforme
à verdade e ao direito, referindo-se no processo de nulidade à segura
não-existência do vínculo conjugal, e no processo informativo de vinculo
solvendo à existência, ou não, dos pressupostos necessários para a solução do vinculo. Em outros têrmos, o fim é determinar autorizadamente
e pôr em vigor a verdade e o direito a ela correspondente, no que diz
respeito à existência ou à duração de um vínculo matrimonial.
A direção pessoal provém da vontade de cada um dos que têm parte
110 tratamento da causa, enquanto dirigem e subordinam seu pensar, querer e proceder nas coisas do processo à consecução do dito fim. Se, portanto, todos os participantes seguem constantemente esta direção, surge
daí por natural conseqüência a unidade dêles na ação e cooperação.
Enfim o terceiro elemento, ou seja a obrigação jurídico-moral de manter tal direção deriva, no processo matrimonial, do direito divino. De fato
o contrato nupcial é, pela sua própria natureza, e entre .os batizados pela
sua elevação à dignidade de Sacramento, ordenado e determinado não pela
vontade humana, mas por Deus. Basta recordar a palavra de Cristo: "O
que Deus uniu, o homem não se atreva a separar" (Mt 19, 6), e o ensinamento de S. Paulo: "Sacramentam hoc magnum est, ego autem clico in
Christo et in Ecclesia." (Ef 5, 32.) A alta gravidade desta obrigação, originada como da fonte suprema e inextinguível do direito divino, a serviço da verdade no processo matrimonial, ~eve afirmar-se e inculcar-se sem-
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pre com firmeza. Jamais aconteça que nas causas matrimoniais perante
os tribunais eclesiásticos venham verificar-se enganos, perjúrios, subamos
ou fraudes de qualquer espécie! Por isso todos aquêles, que nelas participam de qualq~ter modo, devem conservar vigilante a consciência, e há mister despertá-la e reavivá-la, considerando que tais processos correm propriamente não perante o tribunal dos homens, mas do Senhor onisciente,
e que, por conseguinte, os juízos respectivos, se falsificados por alguma
fraude afetante a substância, não têm valor diante de Deus e no campo da
consciência.
2. A Unidade de Fim e de Ação em Qualquer dos Participantes nas
Causas Matrimoniais. - A unidade e a colaboração nas causas matrimoniais efetua-se portanto mediante a unidade do fim, a direção ao fim, o
dever da subordinação ao fim. Êste tríplice elemento impõe à ação particular de cada participante exigências essenciais e distingue-a por um caráter peculiar.
a) O Juiz. - Antes de mais nada; no respeitante ao juiz, que é como
a justiça animada,
sua ação culmina na emanação da sentença; a qual
decide e fixa juridicamente a verdade e lhe confere valor legal, tanto no
que diz respeito ao fato a ser julgado, como no que se refere ao direito
a ser aplicado -no caso. Mas a tal esclarecimento e serviço da verdade é
ordenado como a seu fim todo o processo. Em razão disso, nesta subordinação objetiva ao fim encontra o juiz também uma segura norma diretiva
em cada pessoal investigação, juízo, ordem, proibição, que o desenvolvimento do processo traz consigo. Donde se evidencia como a obrigação
jurídico-moral, a que está sujeito o juiz, outra não é senão a já mencionada derivante do direito divino, quer dizer a de averiguar e decidir segundo
a verdade se um liame, unido pelos sinais exteriores, existe realmente, ou
do contrário se lhe calham os pressupostos necessários para a sua disso1ução, e, estabelecida a verdade, de proferir a sentença em conformidade
com a mesma. Nisso está a alta importância e responsabilidade pessoal do
juiz na direção e conclusão do processo.
b) O Defensor do Vínculo. --'- Ao defensor do vínculo compete sustentar a existência ou perduração do liame conjugal, não todavia em forma
absoluta, senão subordinadamente ao fim do processo, a saber à investigação e resultância da verdade objetiva.
O defensor do vinculo deve colaborar para o fim comum, ao investigar, expor e aclarar tudo o que se pode aduzir em favor do vínculo. A
fim de que êle, que se deve considerar como "Pars necessaria ad itldicii
validitatem et integritatem" (Bened. XIV, constit. "Dei miseratione", 3 nov.
1741, § 7), possa cumprir eficazmente seu ofício, a ordem processual atribuiu-lhe especiais direitos e assinalou-lhe determinadas incumbências. (Cf.
p. ex. cân. 1967-1969.) E como não seria compatível com a relevância de
seu cargo e com o adimplemento diligente e fiel de seu dever, contentarse êle com uma vista sumária dos atos e com algumas observações superficiais, assim não é conveniente seja tal ofício confiado aos ainda faltos de
experiência da vida e de madureza do juízo. (Cf. "Norm. S. R. Rotae Trib.",
29 iun. 1934, art. 4, § 2.) Desta regra não isenta o fato que os reparos do
defensor do vínculo estejam subordinados ao exame dos juízes, pois que
êstes hão de encontrar no esmerado trabalho daquele um adminículo e
complemento da própria atividade, nem se há de pretender que refaçam
constantemente todo o trabalho e tôdas as indagações do defensor, para
poderem confiar na sua exposição.
De outro lado não se pode tampouco exigir do defensor do vínculo
27
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componha e prepare a todo custo uma defesa artificiosa, sem cuidar se as
suas afirmações têm um sério fundamento, ou não. Uma tal exigência seria
contrária à sã razão; carregaria o defensor do vínculo de um esfôrço inútil
e sem valor; não traria nenhum esclarecimento, antes uma confusão da
questão; protelaria danosamente o processo. No interêsse próprio da verdade e em atenção à dignidade de seu ofício, deve-se portanto reconhecer como máxima do defensor do vínculo, onde o caso requer, o direito de
declarar: que depois de diligente, acurado e consciencioso exame dos atos,
não achou nenhuma objeção razoável para apresentar contra a solicitação do ator ou do suplicante.
~ste fato e esta consciência de não dever incondicionalmente sustentar
uma tese a êle imposta, mas de estar ao serviço da verdade já existente,
preservará o defensor do vínculo de propor interrogações unilateralmente
sugestivas e insidiosas; de exagerar e mudar a possibilidade em probabilidade e mesmo em fatos concretos; de afirmar ou engendrar contradições,
onde um juízo são as não vê ou fàcilmente as resolve; de impugnar a veracidade dos testemunhos por causa de discrepâncias ou inexatidões em pontos não-essenciais ou sem importância para o objeto do processo, discrepâncias e inexatidões, das quais a psicologia dos depoimentos das testemunhas ensina que pemanecem no âmbito das causas normais de êrro e
,não tiram o valor à substâ,ncia do próprio depoimento. A consciência de
precisar servir à verdade reterá enfim o defensor do vínculo de procurar
novas provas, quando as já aduzidas são plenamente suficientes para estabelecer a verdade: o que também em outra ocasião designamos como
reprovável.
Nem se objete que o defensor do vínculo deve consignar as suas arzimadversiones não pro rei veritate, mas pro validitate matrimonii. Se com
isso se quer entender que êle há de, por sua parte, pôr em relêvo tudo o
que fala a favor e não o que é contra a existência ou duração do liame,
a observação é mui justa. Se ao invés se quisesse asseverar que o defensor
do vínculo em sua ação não está adstrito a servir também êle, como à
última finalidade, ao acertamento da verdade objetiva, mas que deve in.:.
condicionalmente e independentemente das provas e dos resultados do processo sustentar a tese obrigatória da existência ou da necessária continuação do vínculo, esta asserção dever-se-ia ter por falsa. Neste sentido todos
os que têm parte no processo devem sem exceção fazer convergir a sua
ação ao único fim: pro rei veritate!
c) O Promotor de Justiça. - Não queremos omitir algumas breves
observações também a respeito do que se refere ao promotor de justiça.
Pode ser que o bem público requeira a declaração da nulidade de um matrimônio e que o promotor de justiça não faça a ·regular petição ao tribunal competente. Em nenhum outro ponto se poderia estar tanto inclinado
a pôr em dúvida a unicidade do fim e da colaboração de todos no processo matrimonial, quanto aqui, onde dois oficiais públicos parecem tomar
posição um contra o outro perante o tribunal: um, o defensor do vínculo, deve por ofício negar o que o outro, igualmente por ofício, é chamado
a promover. Contudo, ao invés disso, precisamente aqui se mostram de
modo evidente a unidade do fim e a única direção de todos a êste fim;
porquanto ambos os dois, não obstante a aparente oposição, no fundo fazem ao juiz o mesmo requerimento: de emitir um juízo segundo a verdade
e a realidade do mesmo fato objetivo. A rutura da unidade do fim e da
colaboração existiria somente 110 caso de o defensor vinculi e o promotor
iustitiae considerarem os seus próximos e opostos fins como absolutos e
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os desligarem e separarem da sua conexão e subordinação ao comum escopo final.
d) O Advogado. - Mas a unidade do fim, a direção ao fim e o dever da subordinação ao fim no processo matrimonial devem considerar-se
e ponderar-se com particular atenção com respeito ao consulente legal ou
advogado, de quem o autor ou o réu ou o suplicante se servem, porque
nenhum é mais exposto ao perigo de os perder de vi_sta.
O advogado assiste a seu cliente no formular o libelo introdutório da
causa, no determinar retamente o objeto e o fundamento da controvérsia, no salientar os pontos decisivos do fato a julgar; indica-lhe as provas
a aduzir, os documentos a exibir; sugere-lhe quais as testemunhas que devem ser introduzidas no julgamento, quais as partes dos depoimentos das
testemunhas que são peremptórias; auxilia-o durante o processo a apreciar justamente as objeções e os argumentos contrários e a confutá-los: em
uma palavra, colige e faz valer tudo o que se pode alegar a favor da demanda de seu patrocinado.
Nesta múltipla atividade, bem pode o advogado envidar todo esfôrço
por obter ganho da causa de seu cliente; mas em tôda a sua ação não
deve substrair--se ao único e comum escopo final: o descobrimento, o acertamento, a afirmação legal da verdade, do fato objetivo. Vós aqui presentes, insignes juristas e integérrimos defensores do fôro eclesiástico, bem sabeis como o conhecimento de tal subordinação deve guiar ao advogado nas
suas reflexões, nos seus conselhos, nas suas asserções e nas suas provas,
e como essa não só o premune de construir artificiosamente e de tomar
o patrocínio de causas destituídas de qualquer sério fundamento, de valerse de fraudes ou enganos, de induzir as partes ou as testemunhas a depoimentos falsos, de recorrer a qualquer outro expediente desonesto, mas ainda
o leva positivamente a proceder em tôda a série dos atos do processo
segundo os ditames da consciência. Ao supremo têrmo da verdade a fazer
refulgir há mister convirjam assim o trabalho do advogado, como o do defensor do vínculo, porquanto ambos, partindo de pontos opostos em virtude dos fins próximos diversos, hão de tender ao mesmo escopo final.
Daí se infere o que se deve pensar do princípio não raro por demais
afirmado ou de fato seguido. "0 advogado - dizem - tem o direito e o
dever de propor tudo o que ajuda a sua tese, não menos que o defensor
do vínculo procede em favor da tese oposta; para nenhum de ambos vale
a norma: pro rei veritatel A verificação da verdade é ofício exclusivo do
juiz; carregar o advogado com tal cuidado significaria impedi-lo ou mesmo paralisá-lo totalmente em sua atividade." Tal reparo baseia-se sôbre
um êrro teórico e prático: desconhece a íntima natureza e o essencial escopo final da controvérsia jurídica. Esta, nas causas matrimoniais, não
pode comparar-se a uma aposta ou um torneio, onde os dois contendores
não têm uma comum finalidade última, mas cada um visa a seu escopo
particular e absoluto, sem respeito, antes com oposição ao do seu antagonista, quer dizer derrotar o adversário e alcançar a vitória. Em tal caso
o vencedor com a sua luta coroada de sucesso cria o fato objetivo, que
para o juiz da peleja ou da aposta é o motivo determinante para conferir
o prêmio, pois que para êle é lei: Ao vencedor o galardão. Bem outra coisa
sucede na contenda jurídica de um processo ·matrimonial. Aqui não se trata de criar um fato com a eloqüência ou a dialética, mas de pôr em evidência e fazer valer um fato já existente. O princípio acima mencionado
chega a separar a atividade do advogado do serviço da verdade objetiva,
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e quisera em certo modo atribuir a uma hábil argumentação a fôrça criadora do direito, como a possui a luta vitoriosa num torneio.
A mesma consideração da obrigação incondicional em prol da verdade
vale também no caso de simples ação informativa seguindo-se à demanda
de dissolução do vínculo. A instrução da causa no fôro eclesiástico não
prevê a intervenção de um patrocinador legal do suplicante; mas é direito
natural dêste socorrer-se, por própria conta, do conselho e da assistência
de um jurista na redação e motivação da súplica, na escolha e apresentação das testemunhas, na remoção dos obstáculos que sobrevenham. O
consulente legal ou advogado pode também aqui lançar mão de todo o
seu saber e capacidade a favor do seu cliente; contudo também nesta atividade extrajudicial deve estar lembrado da obrigação que o liga ao serviço
da verdade, da sua subordinação ao fim comum e da parte que há de cumprir no trabalho comum para a consecução dêste fim.
Do que vimos expondo se torna manifesto como, no tratamento das
causas matrimoniais no fôro eclesiástico, o juiz, o defensor do vínculo, o
promotor de justiça, e o advogado devem fazer, por assim dizer, causa
comum e colaborar conjuntamente, não baralhando os ofícios próprios de
cada um, mas numa consciente e intencionada união e submissão ao
mesmo fim.
e) As Partes, as Testemunhas, os Peritos. - E' supérfluo acrescentar
que a mesma lei fundamental - investigar, tornar manifesta e fazer valer
legalmente a verdade - obriga também os outros participantes no processo. Para assegurar a consecução de tal finalidade lhes é impôsto o juramento. Nesta subordinação ao fim encontram êles uma norma clara para
a sua orientação interior e ação externa, e assim conseguem a segurança
do juízo e a tranqüilidade da consciência. Nem às partes, nem às testemunhas, nem aos peritos é lícito arquitetar fatos não-existentes, dar aos existentes interpretação infundada, negá-los, confundi-los, ou ofuscá-los. Tudo
isso iria de encontro ao serviço a se prestar à verdade, ao qual obrigam
a lei de Deus e o juramento feito.
3. O Processo Matrimonial na Sua Ordenação e Subordinação ao Fim
Universal da Igreja, a Salvação das Almas. - Abraçando em espírito tudo
o que ficou dito, o nosso pensamento vê claramente como o processo matrimonial representa uma unidade de fim e de ação, na qual cada um dos
participantes deve exercer o seu ofício particular em recíproca coordenação e em comum direção ao mesmo fim; à semelhança dos membros de um
corpo, que todos têm na verdade a sua própria função e a sua própria
atividade, mas ao mesmo tempo são reciprocamente coordenados e conjuntamente dirigidos à consecução do mesmo escopo final, que é o do
organismo inteiro.
Todavia esta consideração sôbre a natureza íntima do processo matrimonial permaneceria incompleta, se não se lançasse um olhar também
às suas relações externas.
O processo matrimonial no fôro eclesiástico é função da vida jurídica
da Igreja. Na Nossa Encíclica sôbre o Corpo Místico de Cristo expusemos como a chamada "Igreja jurídica" é sem dúvida de origem divina, mas
não é a Igreja tôda; como tal representa em algum modo sàmente o corpo,
que deve ser animado pelo espírito, isto é, do Espírito Santo e da sua
graça. Na referida Encíclica explicamos outrossim como tôda a Igreja,
em seu corpo e sua alma, quanto à participação dos bens e ao proveito
daí resultante, é constituída exclusivamente para "a salvação das almas",
segundo a palavra do Apóstolo: "Omnia vestra sunt." ( 1 Cor 3, 22.) Com
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isso está indicada a superior unidade e o superior escopo, a que se destinam e dirigem a vida jurídica e tôda função jurídica na Igreja. Daí segue que também o pensar, o querer e o esfôrço pessoal no exercicio de
uma tal atividade devem tender ao fim próprio da Igreja: a salvação das
almas. Em outros têrmos, o fim superior, o princípio superior, a unidade
superior não significa outra coisa senão "cura das almas", como tôda a
obra de Cristo na terra foi cura das almas, e cura das almas foi e é tôda
a atuação da Igreja.
O jurista, porém, que, como tal, olha para o direito nu e a justiça rígida, sói mostrar-se quase instintivamente estranho às idéias e aos intentos da cura das almas e propugna uma clara separação entre os dois foros,
o fôro da consciência e o da externa convivência jurídico-social. Esta tendência para uma separação nítida dos dois campos é até certo grau legítima, enquanto o juiz e seus colaboradores na ação judiciária não têm
,por ofício próprio e direto a cura pastoral. Seria, porém, um êr-ro funesto afirmar que não se acham também êles em última e definitiva instância
ao serviço das almas. esses ver-se-iam assim no juízo eclesiástico postos
fora da finalidade e unidade das ações próprias da Igreja por divina instituição; seriam como membros de um corpo, que não se ajustam mais na
sua totalidade e já não querem subordinar e dirigir a sua ação ao escopo
do organismo inteiro.
Eficácia de tal Ordenação e Subordinação S0bre a Atividade Jurídica. - A atividade jurldíca, e particularmente a judicial, nada tem que
temer de tal ordenação e subordinação; antes dai recebe fecundidade e
vigor. A necessária largueza de vistas e decisões é assim assegurada, porquanto, de vez que a unilateral operosidade jurídica encerra sempre o
perigo de um formalismo exagerado e subserviência à letra, a cura das
almas garante um contrapêso, mantendo viva na consciência a máxima:
"Leges propter homines, et non homines propter leges." Por isso em outra
ocasião já advertimos que, onde a letra da lei constituísse um obstáculo
para o discernimento da verdade e estabelecimento da justiça, deve sempre ficar aberto o recurso ao legislador.
O pensamento de compartilhar o serviço da finalidade da Igreja confere, de outra parte, a todos os que têm parte na sua atividade jurídica,
também a necessária independência e autonomia em face do poder judicial civil. Entre Igreja e Estado, como destacamos na mencionada Encíclica
sôbre o Corpo Místico de Cristo, se bem que ambos sejam no pleno sentido
da palavra sociedades perfeitas, existe contudo uma profunda diferença.
A Igreja possui um caráter próprio e particular de origem e proveniência
divinas. Daí deriva também em sua vida jurídica um traço que lhe é peculiar, uma orientação, até as últimas conseqüências, para pensamentos e
bens superiores, supraterrestres, eternos. Por isso, em vez de simples opinião, deve-se antes considerar por vários motivos como juízo errôneo a
-asserção de alguns de que o ideal da praxe jurídica eclesiástica consiste
na sua maior possível assemelhação e conformidade à ordenação judiciária
civil; o que todavia não exclui que ela possa oportunamente avantajar-se
ao verdadeiro progresso da ciência do direito também neste campo.
Finalmente o pensamento de compartilhar a superior unidade da Igreja
e de subordinar-se ao seu fim universal, a salus anirnarum, comunica à
atividade jurídica a firmeza para andar no caminho seguro da verdade e do
direito, e preserva-a não menos de uma débil condescendência aos desordenados brados das paixões que de uma insensível e injustificada inflexibilidade. A salvação das almas possui por guia uma norma suprema abso-
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lutamente segura: a lei e a vontade de Deus. A esta mesma lei e vontade
de Deus, uma atividade jurídica que reconhece e tem consciência de não
visar a nenhum outro fim senão o da Igreja, se aterá firmemente no regulamento dos casos particulares a ela submetidos, e verá destarte confirmada numa ordem superior aquela máxima que já era no seu próprio campo
a sua máxima fundamental: serviço e afirmação da verdade na averiguação do fato real e na aplicação ao mesmo da lei e da vontade de Deus.
Por isso sentimos uma alegria mui particular ao saber que o presente
S. Tribunal mantém inabalável fidelidade a tão excelsa norma e pode
portanto ser indigitado como exemplo aos tribunais diocesanos, que para
êle olham como a modêlo e norma.
P.raza aos Céus que o novo ano jurídico da Sagrada Rota Romana,
inaugurando-se hoje debaixo da invocação do Espírito Santo, seja também
auspício da inauguração de um novo ano jurídico de paz e de justiça
no mundo!
Com tal voto invocamos sôbre vós e sôbre a vossa atividade as luzes
da divina Sabedoria, enquanto de todo o coração comunicamos a todos
e a cada um de vós a Nossa paternal Bênção Apostólica.

Litterae Apostoticae Motu Proprio Datae.
De Novae · Psalmorum Conversionis Latinae Usu ln Persolvendo
Divino Officio.

PIUS PP. XII. - ln cotidianis precibus, quibus sacerdotes maiestatem Dei altissimi bonitatemque colunt, ac suis ipsorum, totius Ecclesiae
universique orbis consulunt necessitatibus, peculiarem profecto locum praeclara ilia carmina obtinent, quae, Divino afflante Spiritu, Sanctus propheta
David aliique sacri auctores composuere, quaeque Ecclesia, Divino Redemptore eiusque Apostolis praeeuntibus, inde ab originibus in sacris celebrandis continenter adhibuit. Hos autem Psalmos Latina Ecclesia a graecae linguae fidelibus receptos habet, ex graeco nempe in latinum sermonem, verbo pro verbo fere reddito, conversos, atque identidem decursu temporis, imprimisque a S. Hieronymo, in Sacris exponendis Litteris Doctore
Maximo, naviter correctos atque expolitos. At hiscc correctionibus nota
ilia graecae ipsius interpretationis menda, quibus primigenii textus sensus
et vis non parum obscurantur, non ita ablata sunt, ut sacri Psalmi ab omnibus queant et ubique facile intellegi; atque omnes noru11t ipsum S. Hieronymum no11 satis habuisse antiquam iliam !atinam "translationem diligentissime emendatam" suae linguae civibus dare, sed maiore etiam conatu
Psalmos ex ipsa "hebraica veritate" 1 convertisse in latinum. Quae tamen
nova Sancti Doctoris interpretatio in Ecclesiae usum deducta 11011 fuit;
sed paulatim emendatior ilia veteris conversionis latinae editio, quam Psalteriurn Oallicanum voca11t, adeo i11valuit, ut eam decessor Noster S. Pius V
in Breviarium Romanum recipere atque adeo omnium fere usui praescribere
opportunum duxerit.
Latinae huius interpretationis obscuritates mendaque, a S. Hieronymo
neutiquam expuncta - quippe qui id solum sibi proposuerit, ut latinum textum secundum emendatiores codices graecos corrigeret - aetate recentiore
idcirco magis magisque manifesta oculis occurrerunt, quod antiquarum linguarum, imprimisque hebraicae, cognitio admodum profecit, quod interpre1) S. Hieronyml Pracfatio
XXVIII, col. 1125 (1185) s~q.

i11

Llbrum Psalmorum luxta hebralcam veritatem; PL
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tandi ars perfectior evasit, quod metricae denique ac rhythmicae sermonum
orientalium leges altius fuere investigatae, et "criticae textualis" quae dicitur, normae clarius perspectae sunt. Accedit quod ex multis illis Psalmorum in vulgatas linguas conversionibus, quae in diversis nationibus,
approbante Ecclesiae auctoritate, ex textibus primigeniis confectae sunt,
illustrius in dies patet quantopere carmina ilia, ut in nativis dictionibus
habentur, perspicuitate eximia, poetica venustate doctrinaeque amplitudine excellant.
Haud mirum igitur est si sacerdotes non paucos, qui Horarias Preces
non modo summa •religione, sed pleniore etiam cum intelligentia recitare
student, laudabile incessit studium talem habendi in cotidiana Psalmotum
lectione !atinam conversionem, qua sensus, a Spiritu Sancto inspirante intentus, significantius patescat, qua pii Psalmistae affectus perfectius exprimantur, qua dicendi ars verborumque vis clarius usque manifestentur. Quod quidem studium atque optatum, tam in voluminibus a doctis probatisque viris exaratis, quam in commentariis certo tempore edi solitis
identidem patefactum, etiam ad Nos a non paucis sacrorum administris
sacrorumque Antistitibus, atque etiam a nonnullis S. R. E. Patribus Cardinalibus perlatum est. Nos autem, pro eximia ilia, quam erga Divinae
Scripturae eloquia fovemus reverentia, id summis viribus enitendum arbitramur, ut plenius in dies fidelibus pateat Sacrarum Litterarnm sensus a
Spiritu Sancto inspirante datus et hagiographi calamo expressus, quemadmodum in Encyclicis Litteris Divino afilante Spiritu haud ita multo ante exposuimus. Quapropter, etsi rei difficultates minime parvi pendimus, neque
ignoramus Vulgatam quae dicitur interpretationem arctissime esse cum
Sanctorum Patrum scriptis Doctorumque explanationibus conexam, eamdemque longo saeculorum usu summam in Ecclesia nactam esse auctoritatem, attamen piis hisce votis morem gerere statuimus; atque adeo novam Psalmorum !atinam conversionem apparari iussimus, quae et textus
primigenios presse fideliterque sequeretur, et veteris venerandae Vulgatae aliarumque antiquarum interpretationum, quantum fieri posset, rationem haberet, variasque earum dictiones ad criticae artis normas perpenderet. Prnbe enim novimus ne ipsum quidem hebraicum textum omni mendo
omnique obscu-ratione immunem ad nos pervenisse; atque ade0 cum aliis
opus esse ab antiquitate nobis traditis textibus eum conferre, ut diligentior ac sincerior inveniatur sententiae dictio; immo id quoque aliquando
contingere ut, adhibitis etiam omnibus critices linguarumque scientiae subsidiis, verborum sensus non omnino clare patefiat, atque id futurae investigationi relinquatur, ut nempe, dedita pro facultate opera, ·res uberiore fuce
perhmdatur. Minime tamen dubitamus quin hodie, omnibus recentioris doctrinae adiumentis sedulo adhibitis, iam talis fieri possit conversio quae
Psalmorum sensum ac vim adeo clare exhibeat, ut sacerdotes, in Divino
persolvendo Officio facile perspicientcs quid Spiritus Sanctus per os Psalmistac significare voluerit, divinis hisce eloquiis efficaciter ad veram genuinamque pietatem excitentur ac moveantur.
Iamvero, postquam nova, quae in votis erat, interpretatio a Nostri
Pontificii lnstituti Biblici professoribus cum ea, qua par est, cura ac diligentia confecta cst, hanc iis omnibus, qui officio tenentur Horarias P·reces cotidic recitare, paterna offerimus voluntate; dum, rebus omnibus perpensis, motu proprio ac matura delibcratione Nostra concedimus ut eadem,
sive in privata sive in publica recitatione, si libuerit, utantur, postquam,
ad Psalterium Breviarii Romani accommodata, ab Officina Libraria Vaticana in fucem edita fuerit.
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Ex hac pastorali sollicitudine Nostra, Nostraque erga Deo devotos
viras ac mulieres paterna caritate confidimus fore, ut deinceps omnes maiorem in dies hauriant ex Divino persolvendo Officio lucem, gratiam, consolationemque, quibus quidem collustrati atque impulsi difficillimis hisce
Ecclesiae temporibus ad imitanda ilia sanctitatis exempla, quae ex Psalmis tam praeclare effulgent, magis magisque conformentur, et ad ilias
enutriendos refovendosque moveantur divini amoris, strenuae fortitudinis,
piaeque paenitentiae sensus, ad quos Spiritus Sanctus in Psalmorum lectione nos excitat.
Quae autem per has Litteras, motu proprio datas, decrevimus ac statuimus, ea rata firmaque sunto, contrariis quibuslibet non obstantibus, pe'
culiaríssima etiam mentione dignis.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Martii anno
MDCCCCXXXXV, Pontificatus Nostri septimo.
PIUS PP. XII

Rádiomensagem do Santo Padre Sôbre o Fim da Guerra na Europa.
Falando através do rádio do Vaticano, por motivo da cessação das hostilidades na Europa, o Papa pronunciou a seguinte oração:
"Finalmente, esta terrível guerra que ligou a Europa com os laços
do mais horrível e tremendo sofrimento durante quase seis anos, terminou.
Uma profunda e humilde exclamação de gratidão ergue-se do fundo de
nossos corações para o Pai de Bondade, Deus de tôda consolação. Com
nossos agradecimentos, fazemos também uma prece fervorosa, implorando
a bondade divina que a guerra possa terminar em uma Paz com justiça assim como as sanguinárias batalhas que estão se travando no Extremo
Oriente.
Ajoelhemo-nos diante dos túmulos onde jazem os restos de inúmeros
sêres humanos que tombaram na batalha - que tombaram vítimas dos
massacres desumanos ou que caíram prêsa da fome e da necessidade. Em
nossas orações lembremo-nos dêles e oremos a Jesus Cristo, seu Salvador
e seu Juiz. Os que tombaram parecem estar apontando um dedo ameaçador
aos sobreviventes dêste conflito desumano - indicando-os e dizendo: que
os arquitetos de uma Europa nova e melhor surjam de nossos túmulos e
da terra sôbre a qual estamos espalhados como sementes de trigo. Que
seja um mundo novo baseado na fé, no respeito aos sêres humanos e aos
direitos comuns de todos os povos e de todos os Estados, grandes ou pequenos, fracos ou fortes. A guerra criou um caos de ruínas, tanto no sentido moral como no material, tão grande como nunca antes a humanidade
testemunhara no decorrer de tôda sua longa história. Chegou agora o
momento de reconstruir o mundo. Como primeira pedra fundamental dêste
processo de restauração, desejamos ver - após tão longa espera - até
onde as circunstâncias permitirem, um pronto regresso dos prisioneiros de
guerra e de outros internados soldados ou civis, para seus lares. Desejamos vê-los voltar a seus lares, a suas espôsas, a seus filhos e ao nobre
·
trabalho da paz.
Dizemos, portanto, a todos: não permitais que vossa coragem vacile e
que vossa energia decaia. Lançai-vos animadamente ao trabalho de reconstrução. Permiti que vosso trabalho seja sustentado pela Divina Providência. Cada um de vós deve permanecer em seu pôsto; resoluto e tenaz
com o coração animado por um indestrutível amor por seu vizinho. ~sse
amor facilitará a tarefa que existe à frente de cada um de nós: a tarefa
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de transformar em bem os mil e um desastrosos efeitos da guerra. E' certamente um trabalho difícil, mas também sagrado que vos espera na reparação imediata das desastrosas conseqüências do conflito armado. Queremos nos referir à decadência da ordem pública, à miséria e à fome,
à brutalização dos costumes e à falta de disciplina entre os jovens. Fazendo isso, pouco a pouco preparareis para vossas cidades e vossas aldeias,
para vossas províncias e vossas pátrias, um futuro mais aceitável e um
sangue rejuvenescido. Com as ameaças ocultas de morte afastadas da
terra, dos mares e do céu, e daqui por diante assegurada pela deposição
das armas, a vida do homem, das criaturas de Deus e do que lhes resta
de propriedade privada e comum, podem ser novamente consagrados. Os
homens podem agora manter seu espírito e sua mente livres para a criação da paz.
Considerando a Europa isoladamente, encontramo-nos face a face agora com problemas e dificuldades gigantescas que deverão ser vencidas
se desejarmos abrir caminho para uma paz verdadeira - a única paz
que pode ser duradoura. Esta não pode realmente florescer e prosperar
senão numa atmosfera de segurança e perfeita fidelidade, aliada a uma
confiança recíproca, à compreensão mútua e à benevolência. A guerra fêz
surgir por tôda parte a discórdia, a suspeita e o ódio. Assim sendo, se o
mundo desejar conquistar a paz, as falsidades e os rancores devem desaparecer e em seu lugar devem reinar a verdade e a caridade.
Acima de tudo, porém, em nossas preces diárias, devemos constantemente suplicar ao Deus do amor que cumpra sua promessa feita pela
bôca de Ezequiel: "E eu lhes darei um coração e porei um novo espírito
dentro do seu corpo, tirarei o coração de pedra de suas carnes e darlhes-ei um coração de carne; a fim de que possam caminhar dentro de meus
mandamentos e obedecer minhas ordens e cumpri-las; e êles serão o meu
povo e eu serei o seu Deus."
Possa o Senhor dignar-se de criar êsse novo espírito no povo e particularmente no coração daqueles aos quais foi confiada a responsabilidade
de estabelecer a futura paz, e somente então o mundo renascido evitará a
repetição do tremendo flagelo da guerra e haverá um reinado de fraternidade verdadeira, estável e universal."

Manifesto do Episcopado Brasileiro.
E' o seguinte o texto da oportuna manifestação do Episcopado Nacional, pela voz

do Exmo. Sr. Arcebispo D. Jaime de Barros Câmara, acêrca das questões palpitantes do momento:

"Após longos anos de padecimentos indizíveis e destruições devastadoras, raiou finalmente, no mundo ocidental, a aurora da paz. Cessaram as hostilidades e, com elas, o derramamento de sangue humano, o
luto de tantas famílias e. o sobressalto de todos.
Com grande consolação poderá, em breve, a família brasileira saudar
os nossos bravos soldados, que na Fôrça Expedicionária, acompanhada e
assistida pelos nossos sacerdotes, com tanta bravura se bateram pela integridade e soberania cio Brasil, elevando bem alto o nome da nossa pátria.
Dos nossos coraçcies comovidos eleva-se, espontâneo, o hino ele ação de
graças a Deus, fonte de todo o bem. Regozijemo-nos no Senhor, mas não
cruzemos os braços.
Achamo-nos, agora, ante a tarefa imensa das reconstruções pacíficas
ela humanidade de amanhã. Neste momento em que sentem todos o pêso
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das novas responsabilidades, voltam-se espontâneamente os ânimos para a
Igreja, na expectativa de uma palavra de luz e de energia. Para os que
ainda não chegaram à plenitude da fé ou tiveram a desventura de perdê-la
é uma confiança na sua experiência multissecular, e o reconhecimento respeitoso da mais elevada autoridade espiritual do mundo. Para nós, católicos,
é a confiança inabalável na verdade da palavra divina que não passa, entre as caducidades humanas que desaparecem na voragem dos tempos.
Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que se fêz homem para salvar o homem, é
hoje o que era ontem e o será pelos séculos, a Luz do Mundo, o Caminho,
a Verdade e a Vida. Sem Cristo não haverá salvação, nem para os indivíduos nem para os povos. Longe d~le ou contra ~le todos os esforços de
construção serão baldados. E por haverem deliberadamente fechado os
olhos à luz da mensagem evangélica, multiplicaram-se os erros políticos,
sociais e morais que desfecharam na catástrofe que ora enluta a humanidade.
E Jesus Cristo continua vivo na sua Igreja, incumbida, por missão divina, de conservar e transmitir a integridade de sua doutrina salvadora.
A ela foi confiado o patrimônio dos ensinamentos essenciais à humanidade,
para a consecução dos seus destinos de paz e de felicidade: ide, ensinai
a lodos os povos tudo o que vos ma11dei ,· a ela, para que não falhasse à
grandeza desta missão, foi prometida a indefectível assistência de Cristo:
e eu estarei co11vosco até a consumação dos séculos. (Mt 28, 19.)
Ouçamos a voz da Igreja, como a voz de Jesus Cristo que se transmite
às gerações e lhes repete o verbo da salvação adaptado às necessidades
renovadas dos tempos e das culturas. Quando ruem por terra tantos ídolos
ele sistemas em que os homens haviam pôsto enganosamente suas esperanças, hoje desiludidas, quando se entrechocam tantas ideologias extremadas a quererem tentar, na confusão geral dos espíritos e no conflito
de interêsses e paixões, novas experiências fatais à tranqiiilidade dos povos, a palavra serena e verdadeira da Igreja esplende como farol na tormenta. Aos que lutam com sinceridade pela reconstrução de um mundo
melhor, menos trabalhado ele injustiças e mais iluminado pelo amor, aponta
rumos seguros; aos que, acabrunhados pelo espetáculo de tanta desgraça,
erros e sofrimentos, desanimam ante as dificuldades da emprêsa, acena
com uma esperança de ressurreição e de vida. O momento não é de recriminações odiosas, mas de ação iluminada, enérgica e fecunda. Cruzar os
braços em face de ruínas não é gesto cristão.
Nesta imensa conflagração que estendeu a todos os povos, raças e continentes, o horror de suas devastações, o nosso querido Brasil, como tem
tido, até o presente, largo quinhão de sofrimentos, assim participará largamente nas responsabilidades das reconstruções futuras. Para êle se
volvem agora os nossos olhares; é o torrão que a Providência nos deu
por berço, é a porção do rebanho espiritual de Cristo confiado à nossa
solicitude pastoral.
1. Problema político. - O problema político tem concentrado nestes
últimos tempos a nossa atenção e os nossos cuidados. Trata-se não só de
eleger os que hão de reger os destinos desta nação, mas ainda, ao que
consta, ele elaporar sua estrutura orgânica, concretizada numa Constituição que seja a fórmula das suas legítimas aspirações e o fundamento de
tôda a sua ordenação jurídica. Esboça-se, para estas graves responsabilidades, a organização de partidos e repontam as primeiras diretrizes em
que se divide a opinião nacional.
Sabeis qual, neste ponto, a nossa doutrina e a nossa atitude. Para
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melhor atender à universalidade e espiritualidade de sua missão, a Igreja
conserva-se fora e acima das competições partidárias. Pela sua definição,
o partido visa a um bem particular ou à realização do comum através da
concepção particular de uma parte dos cidadãos. A Igreja a todos estende
os benefícios ele sua assistência espiritual; ela não é nem pode ser partidária, e sua atividade, sempre indispensável às almas e às nações, não
pode estar sujeita aos vai-vens da polltica de partidos. "Querer empenhar
a Igreja, já escrevia Leão XIII, nas lutas de partido e pretender servir-se
de seu apoio para triunfar com mais facilidade cios adversários é abusar
indiscretamente da religião." 1 A política divide, a religião une.
Mas se a Igreja, nos vários graus de sua jerarquia, não se solidariza
com organizações partidárias, mesmo que fôssem explícita ou implicitamente católicas, aos fiéis permite que, no desempenho de seus deveres cívicos, militem em partidos que não contrastem com as exigências superiores
do bem comum e da consciência católica. Confiamos em que, num país
nascido e civilizado sob o signo da Cruz, como o Brasil, as diferentes agremiações partidárias, legitimamente divididas em outros pontos, concordem
em acatar a liberdade ela Igreja e as reivindicações da nossa consciência
religiosa, que são as da quase totalidade da sua população. E' medida de
alta sabedoria política inspirada no desejo sincero de conservar a harmo'v,ª entre o poder civil e a consciência espiritual da nação.
A existência de partidos, que acidentalmente pode degenerar num
mal, - a divisão do povo em facções, - é, de si, um bem, e resulta naturalmente de justas divergências na concepção dos meios mais eficientes
de realizar o bem-estar social. Ensina-nos a experiência histórica, e o bom
senso o confirma, que a inexistência de partidos ou a existência de um
partido único não pode satisfazer as exigências do bem comum, que normalmente se manifesta através das variedades partidárias. A vida e à luta
destas agremiações, a Igreja, ainda conservando-se alheia as suas flutuações, poderá prestar inestimáveis serviços.
Na consciência dos cidadãos ela forma e lembra oportunamente as
virtudes morais e cívicas indispensáveis à nobreza e dignidade da vida
política. Sem o espírito de justiça e desprendimento, sem dedicação inqueorantávcl ao serviço superior da pátria, as organizações partidárias bem
cedo degeneram de sua legítima função cm favor do progresso das instituições, para se transformar em aglomer.:ções facciosas que, sem escrúpulos na escolha dos meios, porfiam por ambições pessoais o.u por interêsses de um grupo ou classe com detrimento da paz social e do serviço
comum do bem público. Sem o espírito da caridade, tão próprio da lei
cristã, as contendas partidárias, não raro, deslocam-se da esfera das justas discuss()es econômicas ou políticas para o terreno da opressão e da
violência. E como, por constante lição da história, violência provoca violência, as lutas iniciadas com o mais alto intuito de bem servir aos mterêsses
superiores da pátria, mas, desviadas de seus objetivos pela veemência
de paixões mal sofreadas, desfecham em desprestígio da lei, atropelamento
e sublevação da ordem jurídica, e, não raro ainda, cm derramamento de
sangue fraterno.
Nas perspectivas imediatas das atividades políticas avulta a elaboração
de uma nova Constituição e, com ela, a opção da forma de govêrno que
nos há de reger. Acerca dêste ponto, continua a Igreja fiel à sua doutrina,
claramente enunciada por Leão XIII: "Dos diversos regimes políticos, eles1) Leão XIII, Saple11tiae christlanae. Edltlons dcs Lettres Apostollques de Léon Xlll,
Mnison de la Bonnc Pressc, t. li, p. 289.
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de que sejam aptos a proporcionar o bem dos cidadãos, a Igreja não reprova nenhum." 2 "Julga a Igreja que não lhe compete preferir esta ou
aquela forma de govêrno." 3 E' questão de prudência política dos povos
escolher, num determinado momento histórico, o regime político que mais
se adapte ao seu temperamento, às suas tradições, às exigências superiores
do bem-estar social. Sem ter, assim, qualquer preferência doutrinária, por
esta ou aquela forma de govêrno, a Igreja faz sentir, entretanto, a todos
os povos eia terra que um govêrno, inspirado em princípios verdadeiramente cristãos deve harmonizar numa síntese jurídica superior o principio da
autoridade, indispensável à unidade social, com as garantias de uma racional e justa liberdade dos cidadãos.
Em nossos dias, inclinam-se os povos, com razão irresistível, para as
formas democráticas de govêrno. Pio XII, no documento mais notável que
sôbre a democracia se publicou nestes últimos tempos, aponta a causa
principal dêste grande movimento contemporâneo. As multidões, diz o
Santo Padre, "estão hoje dominadas pela persuasão, a princípio talvez
vaga, e confusa, mas já agora incoercível, de que, se não tivesse faltado a
possibilidade de sindicar e corrigir a atividade dos poderes públicos, o
mundo não teria sido arrastado na voragem desastrosa da guerra; e que,
a fim de evitar para o futuro a repetição de semelhante catástrofe, faz-se
mister proporcionar ao mesmo povo garantias eficazes." ·1 Por êste motivo
requerem hoje "um sistema de govêrno mais compatível com a dignidade
e liberdade dos cidadãos." Já no século XIII, opinava S. Tomás de Aquino
"que todos os cidadãos participassem do poder porque, dêste modo, conserva-se a paz social, e todos amam e defendem o regime:" 6
De então para cá, com o progresso social, mudou-se notàvelmente a
situação, e Pio XII nos lembra que "nos nossos dias, em que a atividade
do Estado é tão vasta e decisiva, a forma democrática de govêrno parece
a muitos como um postulado natural impôsto pela própria razão."
A democracia, porém, não se reduz a simples aparências exteriores
ou à aplicação superficial de fórmulas legais de organização política. Sua
ação é mais profunda; atinge a educação das consciências e visa "colocar o
cidadão em condições cada vez melhores de ter a própria opinião pessoal
e de exprimi-la e fazê-la valer de modo adequado ao bem comum."
Com êste esfôrço de elevação moral e educação política dos cidadãos
é que se consegue o ideal de uma sã democracia: a unidade orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. Num paralelo que merece ser citado,
o grande Pontifice reinante sublinha as diferenças fundamentais entre
"massa", de que tanto falam os regimes totalitários, e povo. "O povo vive
e move-se por vida própria; a massa é de si inerte e não pode mover-se
senão por um agente externo. O povo vive da plenitude da vida dos homens
que o compõem, cada um dos quais, no próprio lugar e do próprio modo,
é uma pessoa consciente das próprias responsabilidades, das próprias convicções. A massa, pelo contrário, espera uma influência externa, é um brinquedo fácil nas mãos de quem quer que jogue com seus instintos ou impressões, pronta a seguir, vez por vez, hoje esta, amanhã aquela bandeira.
Da exuberância da vida de um verdadeiro povo, a vida se difunde abundan2) Leão XIII, Libertas, II, 210.
3) Leão XIII, Suple11tiac chrlstla11ae, II, 282.
4) Pio XII, Ucidio me11sugem do Natal de 1944, na "Revista Eclesiástica Brasileira".
Vol. V (1945), p. 172. As outras citações, sem Indicação de fontes, são extraldas dêste documento.
5) lit omnes allquam partem habeant ln prlncipatu; per hoc enlm conservatur pax
popull et omnes talem ordlnatlonem amant et custodiunt. s .. Theologlca, 1, llae, q.
105, a. 1.
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te e rica no Estado e todos os seus órgãos, infundindo nêles, com vigor incessantemente renovado, a consciência da própria responsabilidade e o verdadeiro sentido do bem comum. . . A massa - qual acabamos ele definir
- é a principal inimiga da verdadeira democracia e cio seu ideal de liberdade e igualdade. Num povo digno de nome, o cidadão sente em si mesmo a consciência da sua personalidade, dos seus deveres e dos seus direitos, dá própria liberdade conjugada com o respeito da dignidade e liberdade alheia."
·
E' nosso desejo sincero que, na obra de reconstrução social, a empreender-se, com renovado entusiasmo, após as destruições do grande conflito, todos os brasileiros coordenem seus esforços para a realização dêste
ideal de um grande povo. Na esfera das respectivas atribuições, lembremonos todos ainda da lição do grande Papa, na sua alocução do Natal de
1942: "quem deseja que a estrêla da paz nasça e se detenha sôbre a sociedade. . . favoreça por todos os meios lícitos, em todos os campos da vida,
aquelas formas sociais em que se torne possível e se garanta plena responsabilidade social." r,
II. Q11estüo social. - Ao lado das reorganizações políticas do Estado
voltam-se também os ânimos, entre preocupados e esperançosos, para a chamada questão social. As condições especiais da guerra, com as exigências
inadiáveis ele uma produção excepcional, regularizada pela severidade da
disciplina militar, relegaram em vários países para segundo plano a solução cio problema candente elas relações entre o capital e o trabalho. No nosso Brasil, registamos com satisfação que a classe dos trabalhadores não foi
esquecida nem descurada. A legislação enveredou decididamente pelo bom
caminho; sua boa aplicação poderá dar resultados fecundos. Importa continuar na mesma orientação, porque nos acharemos, com a terminação da
guerra, em face do mais difícil e do mais urgente dos problemas contemporâneos.
Não é para aqui inventariar as causas que, lenta e progressivamente, provocaram o mal-estar de que sofremos todos. Mas é um fato, de
todos conhecido, que um profundo desajustamento social é um dos sintomas
mais assustadores cio mundo em que vivemos. Os bens terrenos no mundo
não se acham equitativamente distribuídos. Relações entre capital e trabalho nem sempre se inspiram em normas de justiça e cariclacle. Os males sociais que daí provêem são incalculáveis. "Quem poderia negar o
estreito parentesco que existe entre a injustiça econômica e um longo cortejo de males físicos, sociais e morais? Salários injustos devidos à cobiça
de lucros excessivos e inseguranças causadas por principias econômicos
falsos e imorais levam diretamente a um regime ele desnutrição, habitações deficientes e escassez de roupas; e indiretamente a relações familiares
irregulares, à delinqüência infantil e à criminalidade." 7
Ante o espetáculo de tantos sofrimentos, a Igreja não pode silenciar,
numa mudez que fôra cumplicidade incompatível com a sua missão de
difundir a verdade e o bem. Pelos lábios de seus Pontífices e pela voz autorizada e multiforme de sua jerarquia disseminada em todo o mundo ela,
há longo tempo, vem denunciando o mal e apontando-lhe os remédios.
Houvessem sido mais escutadas e atendidas suas advertências maternas,
e a crise não teria atingido a agudeza que contemplam os nossos olhos
tristes.
6) Pio XII, Problemas ela Guerra e ela Paz, Lisboa, s. d., p. 351.
7) Declarações feitas sôbre a Igreja e a Ordem Social pelos Arcebispos e Bispos
<lo N. C. \V. C. <los Estados Unidos.
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A Igreja não tem nenhum sistema econômico como não tem regime
político, a propor aos povos. Mas a questão social não é de ordem puramente econômica. Nela se acham envolvidas as normas morais de justiça e
de caridade e, em última análise, o homem com a dignidade de sua natureza e a sorte do seu destino. Defensora, por missão inalienável, da ordem
moral, a Igreja não pode nem deve desinteressar-se da nobre e inadiável
tarefa de minorar as angústias e sofrimentos das multidões desamparadas.
Como o divino Mestre, seu coração materno exclama: Misereor super turbam. Sem a sua colaboração, qualquer outra tentativa, inspirada em princípios falsos, será baldada, quando não contraproducente. Na reforma das
instituições como na regeneração dos costumes - indispensáveis ambas à
reconstrução de uma nova ordem social - a intervenção da Igreja é condição necessária de êxito.
Sua doutrina social pregada pelos seus grandes Pontífices tem mostrado que dentro dela e por meio da aplicação justa dos seus ensinamentos é sempre possível encontrar solução para os mais graves problemas
sociais, sem necessidade de apêlo aos recursos violentos de subversão
social.
No grandioso empreendimento de reconstruir a sociedade que almejam as nossas esperanças, ponto de partida e fundamento insubstituível é o
reconhecimento da eminente dignidade da pessoa humana. Criado por Deus
à sua semelhança paro a felicidade de conhecê-lo e amá-lo na vida eterna,
cada homem tem um destino seu, próprio, inalienável e imprescritível. Não
pode ser, em nenhuma hipótese, reduzido ou rebaixado a categoria de coisa
ou ele instrumento, cL1jo valor se cifra na utilidade para outra coisa. A
imagem de Deus impressa na sua natureza espiritual, dotada de inteligência e liberdade, o sangue de Cristo que, conquistando-lhe a graça sobrenatural, o elevou à dignidade de filho de Deus, conferem-lhe uma excelência
essencialmente superior a tôda a ordem material. Para realizar esta finalidade inerente à sua natureza e aos seus destinos sobrenaturais, o homem
é titular de direitos inconfiscáveis: direito à vicia e ao que é mister para
assegurar-lhe o desenvolvimento físico, intelectual e moral; direito aos
bens materiais e ao trabalho, meios normalmente necessários ao sustento
ela vida; direito de associação, direito ao matrimônio e à sociedade conjugal, direito ·de livre escolha do seu estado de vida, direito ao culto de Deus,
particular e público. Para tutelar e defender êstes direitos, não para confiscá-los ou suprimi-los, existe o Estado, organização jurídica da sociedade
destinado, na ordem divina, à conservação, ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da pessoa humana, que lhe é anterior e lhe há de sobreviver.
Por aí se vê que nenhuma ideologia materialista pode ministrar os
fundamentos de uma ordem social digna da nossa grandeza. Negar a realidade do espírito e a imortalidade dos seus destinos, é reduzir o homem
a um simples animal gregário, essencialmente semelhante a um rebanho
ou a uma colmeia; é esvaziar a ordem moral, a ordem jurídica, a dignidade da pessoa, do seu conteúdo próprio e reduzir a realidade destas idéias
à ineficiência de sonoridades vazias. "Uma doutrina ou construção social,
lembra-nos Pio XII, que negue a interna e essencial conexão com Deus de
tudo o que se refere ao homem, ou prescinde dela, segue caminho errado,
e ao mesmo tempo que constrói com uma das mãos, prepara com a outra
os meios que, cedo ou tarde, porão em perigo ou destruirão a sua obra." s
A êste respeito é oportuno lembrar que permanecerão sempre de pé as
condenações explícitas do comunismo ateu contida na Encíclica Divini Re8) Pio XII, Op. clt., p. 334-35.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

423

demptoris de Pio XI e na Pastoral Coletiva do Episcopado Brasileiro, bem
como os ensinamentos pontifícios expressos nas Encíclicas Non abbiamo
Bisogno e Mit Bre11ne11der Sorge.
A dignidade da pessoa reflete-se imediatamente na dignidade do trabalho. Ninguém, como o cristão, lhe conhece e exalta a nobreza. Pelo trabalho desenvolve o homem sua própria natureza, levando-lhe as energias
vitais à plenitude de sua expansão harmoniosa. Pelo trabalho domina a
matéria e as fôrças côsmicas, pondo o mundo físico a serviço da civilização
e da cultura. Pelo trabalho une-se a outros homens, estendendo-lhes os benefícios de sua atividade, estreitando os vínculos ela fraternidade universal.
Grande para o cristão a nobreza do trabalho, que Jesus, Senhor nosso, quis
consagrar com a santidade de seu exemplo. Na fronte do trabalhador curvado sôbre a sua obra e emperlada de suor, transluz a dignidade de uma
alma destinada à visão de Deus.
Desta elevação do trabalho derivam conseqüências práticas de largo
alcance. Não sendo simples mercadoria, o trabalho tem real valor humano
e a sua remuneração deve corresponder às exigências da pessoa humana,
isto é, deve ser um salário vital, suficiente para as necessidades do trabalhador e da sua família, para a manutenção e educação dos filhos.
Um sistema bem organizado de seguros, completando a justa retribuição de quem trabalha, deve oferecer-lhe garantias justas, para os dias
incertos da enfermidade, da desocupação, da invalidez ou da velhice.
Todo homem sério e honesto deve viver, em sociedade, numa atmosfera de segurança que o ponha a salvo contra os receios da miséria e lhe
permita a alegria de viver e a serenidade dalma indisp.ensável à própria
dignidade de sua vicia moral. Para êste ideal de bem-estar devem tender,
firmes e constantes, nossas reformas sociais, nos limites variáveis das capacidades econômicas e dos imperativos do bem comum. As emprêsas industriais não deveriam esquecer que não é apenas o capital empregado o que
lhes permite prosperar, mas também o trabalho dos seus operários. Não
seria, pois, razoável que êstes tivessem, além do justo salário, qualquer distribuição equitativa ou participação proporcional nos lucros das mesmas?
Numa ordem social bem estruturada, a remuneração do trabalho deveria proporcionar ainda o acesso à propriedade particular de bens móveis
e imóveis, quanto possível, a todo operário econômico e honesto. A propriedade particular, com as limitações sociais que a exigência do bem comum
impõe, é direito natural da pessoa humana, garantia de segurança e defesa
de sua liberdade, ameaçada até à escravidão pela total dependência econômica. "Que esta escravidão provenha do abuso do capital particular ou do
poder do Estado, o efeito é o mesmo. Mais. Sob a pressão de um Estado
que domina e regula o campo inteiro da vida pítblica e particular, penetrando até no terreno das concepções e persuasões da consciência, esta
falta de liberdade pode ter conseqüências ainda mais graves, como a experiência o manifesta e testemunha." 9 Essa dignificação cio trabalho e a sua
participação, cada vez mais efetiva, tanto nos conselhos da administração
pítblica e particular, como nos benefícios gerais da cultura e da vida social,
deve estender-se, não só aos trabalhadores urbanos, mas também às populações rurais. São essas ainda, em nossa terra, as mais desamparadas. A
elas, até hoje, pouco beneficiaram as leis sociais, e vivem, geralmente, em
condições de existência muito inferiores ao que exige a dignidade da família e da pessoa humana. Ora, se devemos tudo fazer para que a industrialização natural. da sociedade moderna, em conseqüência dos progressos da
9) Fio XII, Mensagem do Natal de 1943, Op. · clt., p. 347.
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técnica, sempre se opere dentro do respeito absoluto aos direitos essenciais
da personalidade humana, de sua dignidade natural e de suas liberdades
fundamentais, também elevemos impedir que essa industrialização despovoe
os campos e provoque os problemas do exagerado urbanismo. O bem que
a técnica pode trazer à sociedade e de fato o traz, deve ser igualmente
-distribuído pelas cidades e pelos campos.
Mas os progressos da técnica que nos põem diante dos rendimentos
materiais, para terem sua solução em têrmos humanos e razoáveis, requerem que se dêem ao povo as possibilidades de uma participação eficiente nas
riqueu1s da educação e da cultura. t::sses tesouros se abrirão às classes humildes pela execução de programas práticos e exequíveis em que as escolas populares de tipo primário, elementar e profissional se multipliquem nos
·campos, nas povoações e nas cidades, dando-se a êstes centros de educação um sentido vivo de formação do homem para os seus misteres de or<lem terrena e sobrenatural.
Essa elevação do proletariado, na sociedade contemporânea, é, .sem
dúvida, a grande cruza-da dos tempos atuais. De todo o coração haveremos
de tomar parte efetiva e incessante nessa cruzada, pois nela encontramos
11m meio digno e imediato de recristianizar pràticamente a sociedade moder1ia, e de modo todo particular a nossa Pátria. Esta, a missão da verdadeira
Ação Católica, sempre tão intimamente unida à ação social e cuja importância fundamental, para a vida de cada um de nós, para os altos interêsses
da nossa terra e para o bem da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não
-é necessário encarecer.
O trabalho é condição necessária do aperfeiçoamento humano; a família, o seu ambiente normal. Destinado por Deus à transmissão da vida, e
ao complemento recíproco dos cônjuges, constitui ela, por isto mesmo, a
célula primeira do organismo social. Nela se formam e educam as novas
gerações, nela se conservam e transmitem a língua, os costumes, as virtudes
e as tradições que constituem o patrimônio de um povo. Sua constituição
- monogamia indissolúvel - é-lhe imposta pela própria finalidade natural, expressão ela vontade de Deus. E o que Deus uniu o homem não separa. (Mt 19, 6.) Tudo quanto, nas instituições ou nos costumes, contribuir
para desviar a família dos seus altos fins, representa uma vitória das paixões sôbre a razão, do individualismo egoísta sôbre os imperativos sociais
do bem comum, e acarretará sôbre um povo as mais calamitosas desgraças
·que poderão desfechar até na catástrofe fatal do suicídio. Ao Estado incumbe, nas suas instituições jurídicas e em suas providências econômicas, a
nobre função de tutelar a familia, que lhe é anterior e condiciona a existên·cia, sancionando-lhe a constituição fundamental e favorecendo-lhe as oportunidades de subsistência digna. Aos fiéis e às próprias famílias recomendamos a solicitude vigilante e enérgica em combater as idéias, os costumes,
as infiltrações insidiosas de mentalidades que possam atentar contra a dignidade tradicional e cristã da família brasileira.
No exercício de sua alta missão cabe à família, como direito e dever
natural, a educação da prole. O Estado supre-lhe as deficiências, mas
:não se substitui aos pais na desincumbência do múnus que Deus lhes confiou. Só o Estado de tipo totalitário monopoliza o ensino e transforma as
escolas em instrumento de propaganda de ideologias partidárias. O respeito à verdadeira liberdade de consciência das famílias exige que, na
orientação espiritual da educação nas escolas, não se contrarie a orientação
do lar, e que o professor público não destrua o que constroem os pais. A
fotrodução do ensino religioso nas escolas brasileiras marcou um grande
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passo no progresso da educação nacional. E' conquista definitiva que no
futuro, s'ó poderá ser confirmada e aperfeiçoada. E' respeito à liberdade
religiosa do nosso povo. E' meio eficaz de estreitar os vínculos de confiança e de colaboração mútua entre a escola e a família. E' a elevação da escola à sua nobre tarefa de defensora e continuadora das tradições espirituais que plasmaram a nacionalidade, que ligam o presente ao passado, na
unidade de uma civilização a progredir e a desenvolver-se orgânicamente,
fiel a si mesma. E' a providência mais eficaz para ministrar às gerações
futuras sólida formação nas virtudes morais, sem as quais a vida social
tende incoercivelmente a degenerar em conflitos de egoísmos intratáveis,
em anarquia de instintos indisciplinados.
A instrução e assistência religiosa do povo se deveria juntar igualmente a instituição de capelães nos hospitais e nas classes armadas. O
que, com tanto proveito, se concedeu às nossas fôrças combatentes nos
campos de batalha, por que se não há de converter em instituição permanente, que representará, como uma prnva de respeito à justa liberdade religiosa das suas consciências, uma escola de elevada formação moral?
A crença em Deus é o mais forte esteio da vida moral. Consciências
que o temem e amam são consciências fiéis e sinceras, para as quais o dever é absoluta realidade, e o decálogo norma inviolável de ação. Enquanto
o ateísmo desfecha logicamente no amoralismo, a presença de Deus representa nas almas uma fonte inesgotável de fortaleza, ele dedicação, de sacrifício, de energias sempre renovadas para o bem. A fé em Jesus Cristo, na
sua divindade, na sua missão redentora do homem coloca-nos em chefo
na atmosfera da perfeição evangélica. Inspira-nos os sentimentos profundos
da fraternidade humana, a dedicação aos que sofrem, a solidariedade indestrutível na obra comum de elevação das almas a uma vida mais e mais
informada pela justiça e pelo amor. A incredulidade trabalha para a ruína
e desagregação dos povos; a religião é a base insubstituível de tôda a vida
social. Sem voltar sinceramente a Deus e a Jesus Cristo, a humanidade,
desolada por tantas ruínas e dividida por tantos ódios, não encontrará os
verdadeiros caminhos da paz.
Eis, em breve síntese, o que, em nome do Episcopado e em nosso próprio nome, nos pareceu dever lembrar neste momento de preocupaçôes e responsabilidades. Não foi nossa intenção expor, ainda resumidamente, tôda
a doutrina social da Igreja. Quisemos tão-somente pôr em foco alguns
pontos principais que, nesta quadra da vida nacional, deverão, numa convergência de esforços e unidade de propósitos, congregar todos os bons
católicos e bons brasileiros. São árduos e indeclináveis os nossos deveres.
Na plasticidade desta fase de reconstruções caldeiam-se e fundem-se os
moldes em que se hão de vazar, Deus sabe por quanto tempo, as novas estruturas da nossa vida social e política. Nós temos, por graça de Deus, na
mensagem da nossa fé, uma doutrina de verdade e de vida. Esconder esta
luz sob o alqueire, fôra omissão de incalculáveis responsabilidades. Nenhuma alma generosa pode resignar-se à cumplicidade de abstenções comodistas. O amor de Deus e das almas, o sentimento de justiça e de caridade, a piedade filial para com a Pátria condenam a inação e impõem-nos
uma atividade esclarecida, coesa e disciplinada.
Aos esforços da ação cumpre associar uma cruzada de orações. Se
Deus não construir a casa, debalde trabalham os que a edificam,· se Deus
não guardar a cidade, frustrada será a vigilttncia dos que por ela velam.
(SI 126, 1.) Levantemos os braços a Deus numa oração constante e hu-
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milde para que :e.te proteja o Brasil e a humanidade, inspire propósitos de
justiça e de paz aos que neste momento têm em mãos os destinos dos
povos.
A Virgem Imaculada que, da colina da Aparecida, estende o seu manto materno sôbre a Terra de Santa Cruz, renovemos, com a consagração
das nossas almas, a desta Pátria estremecida a ela singularmente devotada. - Rio de Janeiro, 20 de maio de 1945. - Festa do Espírito Santo. t Jaime, Arcebispo do Rio de Janeiro; por si e pelo Episcopado do
Brasil."

PELAS REVISTAS
Recrutamento Sacerdotal.

o

problema das vocações sacerdotais continua sendo o problema capital da Igreja no
Brasil. Visto como o dever principal sõbre o recrutamento Incumbe aos próprios sacerdotes, julgamos titll a transcrição do seguinte artigo do Pe. A. P e r r a z, publicado
cm "Lumen". (Lisboa, jan. 1942, pãgs. 20-30.)

O problema do sacerdócio é o problema capital, pode mesmo dizer-se
vital da Igreja. E' pelo sacerdócio que ela vive, se difunde na sua atividade de conservação e integração. Uma vez sêca a fonte do sacerdócio,
extinguir-se-ia a própria vida da Igreja. Ora, é para a constituição, revigoramento e dilatação do sacerdócio - a ossatura da Igreja na palavra do
Pe. O u i b e r t 1 - que se devem volver os olhos de todos aquêles que
se interessam pela dilatação do Reino de Deus sôbre a Terra. "Padres!
mais padres! Padres que respondam às exigências do nosso tempo pela
inteligência e pela virtude!" Muitos porém dos que se deveriam interessar
pelo recrutamento sacerdotal ficam indiferentes e parece que só os nossos
Bispos ouvem e sentem os brados dos que têm fome e sêde de justiça,
sêde do leite da doutrina, fome do pão da graça de Deus, e que, abandonados ou transviados, vão caindo em erros e em vícios. E' atual, flagrante
o problema das vocações sacerdotais!
Mas o recrutamento deve ser criterioso,· e urge amparar e cultivar as
vocações, uma vez encontradas. E' êste um dever que tem a sua raiz na
solidariedade cristã e se impõe a todos os membros do Corpo Místico de
Cristo, sacerdotes e simples fiéis, no interêsse da conservação e desenvolvimento das obras da Igreja. 2
O interêsse que os fiéis devem ter na formação dos sacerdotes mostra-o bem o Pontifical quando manda o Bispo tomar o parecer da assembléia na ordenação dos presbíteros. Mas dentre os fiéis é aos pais que
incumbe o dever principal da vocação dos filhos. Os pais devem manter
1) "Le clcrgé dlocesain constitue l'armature Rlême, l'ossature du corps de 1'8gllse".

Semlnalre ou Novtclat, Ed. Spcs, Paris, 1938, clt. ln Recrutement Sacerdotal, mars
1939, pág. 23.
2) "Nous sommes tous solldalres dans la
des oeuvrcs de 1'8gllse ••• li n'y a pas deux
lldeles nous falsons une méme armée, et tous
de I' action cathollquc". J o s e p h P I n a u 1 t,
Desclée, Paris, 1934, pãg. 81.

conservatlon et dans le devetoppement
paris la soclété chrétlenne. Prétres et
nous avons un égat lntérêt au progrês

Dlscernement et cu/ture des Vocatlon,,
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na familia um ambiente propicio de Fé para o desabrochar da vocação.
Falar aos filhos da dignidade, da grandeza e da necessidade do sacerdócio,
e educá-los sempre no respeito, na obediência e no temor dos Ministros
do Senhor. E se Deus se dignar pedir-lhes um rebento do seu coração,
devem oferecê-lo generosamente ao Senhor sem olhar o sacrifício e sem
preocupações terrenas, sem egoísmo, sem visão utilitária da vida, e sem
ambições de viver um dia descansados à sombra do Santuário. Devem
depois amparar a vocação dos filhos, colaborando com a ação dos seus
educadores, sabendo manter aquêle meio têrmo de virtude que nem os
impele constrangidos para o Santuário, nem os deixa desviar-se na idade
crítica em que a juventude fàcilmente se move pelo vento da sua inconstância.
Mas o dever principal sôbre o recrutamento das vocações pertence
aos sacerdotes. São êles que devem expor esta doutrina nas suas homflias, na catequese de crianças e adultos, nos círculos de estudos da Ação
Católica, por tôda a parte e por todos os meios ao seu alcance. a Cada
Padre devia deixar ao menos um sucessor do seu sacerdócio. Mgr.
B o u g a u d disse, com razão, que o Padre que povoa os Seminários é dez
vêzes Padre; e o Cardial B ou r r e t escreveu "todo o Padre que não
tem o cuidado de garantir na medida do possível a perpetuidade do
Sacerdócio não é bom Padre." 4
Sobretudo os párocos, que mais estão em contato com as realidades
paroquiais, devem procurar informar-se dos Mestres, das Catequistas,
das Famílias, a respeito das crianças que revelem indícios de vocação, e
com cuidados particulares afastá-las do contágio do mundo, formá-las na
piedade e desenvolver-lhes o germe da vocação. 6 Se nos faltam Padres,
a culpa não é de Deus. f::le semeia abundantemente as vocações. Os homens é que as não procuram e cultivam. f:le é o semeador de que fala o
Evangelho, mas é preciso que os trabalhadores da vinha não se limitem
só a cuidar da quarta parte da semente que caiu em terra boa. E' preciso
que vão àquela que caiu entre os espinhos e arranquem os espinhos; à
que caiu sôbre as pedras e a façam germinar, juntando o terreno, preparando o húmus pelos seus cuidados; vão à que caiu ao longo do caminho,
não deixem que seja calcada e levada pelas aves do Céu, mas recolhamna e vão lançá-la num recanto de terra boa que estava ainda sem produzir.
Mas pelo fato de se tornar instante o recrutamento sacerdotal, não
se segue que se devam povoar os Seminários de incapazes e indesejáveis.
O método nada criterioso de enviar aos Seminários os primeiros adolescentes que aparecem, sem um estudo prévio, tem arrastado ao Santuário,
como se queixava Pio X ao Pe. Delbrel, uma multidão de jovens sem
vocação. 6 Os alunos que mais tarde se retiram do Seminário, ainda
quando seja pelo reconhecimento sincero da falta de verdadeira vocação
depois de estudo sério, por via de regra não correspondem às graças
recebidas. E por isso saem piores do que entraram, pesando sôbre êles
aquela sentença de condenação da parábola dos talentos: "tollite itaque
ab eo talentum. . . ei autem qui non lzabet et quod videtur lzabere auf eretur
ab eo." (Mt 25, 28-29.)
O recrutamento deve, pois, ser bem selecionado para que a porta do
3) Cone. Plen. 434 §§ 2, 3 e 4.
4) "Un prêtre qul prepare des enfants pour les Petlts Semlnalres est dlx fois prêtre". "Un prêtre qul n' a pas te soucl d' assurer pour sa part et dans la mesure oti li
peut la perpetuité du Sacerdoce n'est pas bon prêtre". V. art. "Vocatlon", R. PI u e,
Dict. d' Ales.
5) Cân. 1353.
6) J. PI nau 1 t,
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Seminário, que talvez tivesse sido muito larga e desempedida para entrar,
não se tenha obstruído mais tarde pela acumulação das dificuldades da
família mal formada e dificuldades dum novo rumo de vida, e assim venha
a obrigar a uma retenção forçada no Santuário. Por isso é que o Direito
Canônico recomenda aos Ordinários que não admitam nos seus Seminários senão aquêles que dão esperança de servir com fruto o ministério
sagrado. 7 E o Concílio Plenário recomenda que na questão de admissão
aos Seminários pendam mais para o rigor do que para a excessiva
benignidade. s Nem a preocupação da quantidade seja motivo suficiente
para abrandar o devido rigor, porque, como diz S. Tomás, Deus nunca
deixa a Sua Igreja sem os ministros suficientes e idôneos, desde que se
afastem os indignos e se promovam os dignos. 9 E se entre vós não se
cometem abusos que tornem necessária uma certa fiscalização de que fala
V. Mau r e y, é todavia conveniente que sobretudo o clero paroquial tenha
presente os princípios e as responsabilidades do recrutamento sacerdotal,
para que não seja feito um pouco ao acaso. 10
A primeira questão que se propõe num candidato ao Seminário é se
êle tem ou não vocação. Ninguém deve arrogar a si a dignidade sacerdotal
sem ser chamado por Deus, diz S. Paulo. (Heb 5. 4.) E o Catecismo Romano, quando trata das Santas Ordens (cap. VII, De Ordinis Sacramento,
§ 3), recomenda que a ninguém seja temeràriatnente imposto o ônus dêste
cargo, mas só àqueles que o podem sustentar com a sua santidade de
vida, com a sua doutrina, fé e prudência. Na verdade àqueles que se introduzem a si mesmos no sagrado ministério podem aplicar-se as palavras da
Escritura: ,wn mittebam prophetas et ipsi currebant. (Jer 23, 21.) E nada
mais infeliz, nada mais miserável, nada mais calamitoso para a Igreja de
Deus do que êste gênero de homens. 11 Aquêle que recebesse as Santas
Ordens cientemente sem vocação, sem um estudo prévio suficiente, ou com
· dúvidas sérias sôbre a sua existência, pecava gravemente, porque lesava
gravemente a ordem moral estabelecida por Deus de escolher livremente
os Seus Ministros e expunha-se ao perigo da condenação eterna.
Mas se é necessário ser-se chamado por Deus para entrar no Sacerdócio, em que consiste propriamente a vocação? Em meados de 1909 o
cônego J o s é L a h i t t o n, professor do Seminário Maior de Poyanne,
publicou uma obra intitulada La Vocation Sacerdotale. Nela escrevia: "La
vocation 11ient de Dieu par l'évêque qui appelle au nom de Dieu. Avant le
choise de l'évêque, pas d'appel divitz à chercher dans le sujei: en celui-ci
on ne peut trouver que des dispositions plus ou moins prononcées pour le
Sacerdoce: pure vocabilité, vocation en puissance, simple idoneité - La
7) ln Semlnarinm ob Ordinario ne admittantur, nisl lilli legltimi quorum indoles
ct voluntas spcm afferant eos cum fructu ecclesiasticis mlnisteriis perpetuo inservlturos. (Cãn. 1303, § 1.)
8) "Os Ordinários, quando se trata de admitir os alunos no Semlnârio, pendam
mais para o rigor do que para a cxprcssh•a benignidade, tendo sobrctndo cm vista a
Jndole e os costumes do candidato." (Cone. Plcn., 430, § 1.)
9) Nec quidquam de debita severltate vel Episcopl vcl religiosarum sodaiitatum
sectores remittant, eo ductl metu, ne aut ln Dioecesi aut in religioso Instituto sacerdotum copia lmmlnuatur. Hanc opinionls captionem S. Thomas Aquinas, ut Iam
occupavcrat, lta, quo era! ingcnii acumlne sententiarumque planltate, revicerat: "Deus
numquam lta descri! Ecclesiam suam, quin inveninntur ldonel sufflclentes ad necessitatem plebis, si dignl p1omoverentur et lndlgnl expelierentur." (Sum. Til., Supl., q.
36, a. 4, ad lum). Pio XI, Enclcl. Ad catho/lcl Sacerdotll, A. A. S. 2 jan. 1930.
10) "li devrait y avolr une certaine police du· rccrutement, tout au molns les
prltres dcs parolsscs devralent être lnstrults dcs prlnclpes et des responsabllltés du
recrutement, qul, de ce fali, seralt fait moins à la légêre, pour ne pas dire au
hasard." V. Ma II r e y, La Vocat/011 Sacerdotale, art. de Recr11teme11t Sacerdotale,
junho de 1939.
11) V. "Enchlrldlon Clerlcorwn". S. C. de Sem. et Stud. Universit., Typis Vatic.
1938, NO 104,
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vocation en acte, ou l' appel divin, e' est l' évlque qui la déf ere, qui la donne
qui la crée." 12
A novidade da doutrina - supunha-se que a vocação consistia formalmente na aspiração subjetiva ao Sacerdócio por obra da graça - suscitou uma série de discussões que se prolongaram durante três anos, mas
logo desde o início mereceu as simpatias da Igreja. Já antes de surgir a
controvérsia, o Cardeal Merry dei Vai, Secretário de Estado, em carta ao
autor, de 6 de setembro de 1909, manifestou o assentimento do Santo
Padre Pio X pela doutrina exposta. Todavia a questão era sustentada
com azedume por alguns opositores irredutíveis. Mas em 1 de julho de
1912 o mesmo Cardeal Merry dei Vai comunica em carta a Mgr. de Cormont, Bispo d' Aire a decisão final da Comissão Cardinalícia, expressamente nomeada por Pio X para dirimir a contenda, emitida em 20 de junho
dêsse ano, e plenamente aprovada em audiência do mesmo mês. 13 No juízo
oficial da obra de J. La h i t to n dizia-se:
1) Ninguém tem direito à ordenação antes da eleição livre do Bispo.
2) A condição, a que se deve atender da parte do ordinando e que
se chama vocação sacerdotal, não consiste, pelo menos necessàriamente
e por lei ordinária, na aspiração interna do sujeito ou convite do Espírito
Santo ao Sacerdócio.
3) Mas pelo contrário nada mais se deve exigir no Ordinando para
que seja devidamente chamado pelo Bispo, do que a reta intenção com
idoneidade, que consiste nos atos da natureza e da graça e é comprovada
por aquela probidade de vida e suficiência de doutrina, que fundamentou
a esperança de que o Ordinando há de retamente supor os encargos do
sacerdócio e cumprir santamente as suas obrigações. 14
Daqui se conclui que a vocação consiste formalmente no apêlo que o
Bispo faz ao candidato, no juízo que formula sôbre as suas aptidões e a
sua admissão ao Sacerdócio. Antes dêste juízo e desta admissão nada mais
há no candidato de apêlo divino do que a pura potência, a aptidão com
que Deus o dotou para poder ser chamado. E assim o Cônego J.
L a h i t t o n enuncia a sua tese, que prova na II secção da sua pbra
pelo ensino da Igreja (cap. 1), pela Escritura (cap. II), pelos Padres e
Doutôres (cap. Ili) e pela razão teológica (cap. IV). "l'appel divin au
Sacerdoce, l'appel formei et proprement dit, au serzs Scripturaire et canonique, est essentiellement: l'invitation à recevoir le Sacerdoce, adressé à
rm sujet au nom de Dieu et en vertu de son pouvoir, par l'Organe des
ministres legitimes de l' Église."
A vocaçcio é, pois, no ::,•entido estrito de apêlo Divino, o juízo e a
admissão que o Bispo faz dum candidato ao Sacerdócio. Mas o Bispo só
pode chamar os idôneos, de contrário não só peca gravissimamente, mas
expiie-se ao perigo de co-comunicar nos pecados alheios. 15 E' esta idoneidade canônica que, no sentido comum, se chama vocaçcio, tomada assim
no sentido passivo ou puramente potencial do candidato. Pode definir-se
como a reta intenção com aptidão. E' o mais que se pode e deve exigir do
12) La

c1ICSllC,

Vocalion

Saccrdotale,

llJ22, pág, 1,
1. ah i t to n,

J.

sixlcmc

édition.

J o s e p h L a h i t t o n.

Bcau-

ob. cit. Avertissemcnt ct Préfacc.
1-1) l: !-ahitton, ob. cit. pág. 147.
15) lap1scopus sacros ordincs nemini conferat quin ex posltivis argumentls mora.
ht_cr ccrtu~ sit de e jus canonlca lcloncltate; se cus non sol um gravissh11c pcccat, scd
ct,am pcriculo scse committit allcnis communicandl pcccatis. (Ciln. 973, § 3.)
1:l)
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candidato. 1 6 E é esta idoneidade que se deve ter em conta no recrutamento
sacerdotal.
E' preciso conjugar bem êstes dois elementos da vocação passiva:
a intenção reta e a aptidão. E' necessário que o candidato tenha uma
vontade reta do sacerdócio, que seja atraido para êle como êle é em si, por .
motivos sobrenaturais, e não procure ali uma solução de vida, um lugar
de prestígio ou de vantagens materiais. E' preciso que a vontade seja
uma vontade perseverante capaz de resistir a tôdas as investidas muitas
vêzes das famílias, dos companheiros, das dificuldades do estudo, e das
tentações de desânimo.
Mas não basta uma vontade decidida, reta e pessoal, espontâneamente
nascida de si sem querer comprazer com ninguém. E' preciso mais: é necessário que o candidato tenha aptidões. O Direito Canônico estabelece os
impedimentos e irregularidades à Ordenação sacerdotal. 17 Requer-se, além
duma constituição natural suficiente e necessária para o conveniente e
decente exercício do ministério do altar, uma saúde robusta que possa
fàcilmente suportar o pêso dos estudos que se estendem durante os longos
anos do Curso de Preparatórios e de Teologia. Não se atender a esta
condição é acarretar imprudentemente sôbre os Seminários e sôbre as Dioceses, geralmente pobres, pesados encargos a que dificultosamente mais
tarde poderão fazer face.
Porém muito mais que a estas qualidades físicas se deve ·atender
à aptidão moral. O Sacerdote é o cristão, que de si deve ser um homem
perfeito, consagrado ao serviço de Deus. Se o Padre não é primeiro que
tudo um homem naturalmente honesto e de virtudes solidamente cristãs,
será como um edifício sem bases, que não tardará a desabar com ruína
para muitos, pela falta de alicerces. Aquilo a que logo se deve atender\
num candidato ao Seminário é à sua franqueza, ao amor da verdade,
docilidade de caráter, delicadeza de consciência e pureza de coração.
.
O jovem que não é franco, que não ama a verdade acima de si mesmo, é um jovem sem caráter e sem -convicção, de que nada há a esperar na
obra da educação. Também um caráter indisciplinado, que não se sujeita
prontamente à direção dos superiores, não dá esperanças dum bom futuro
sacerdote, porque não revela a obediência que constitui â fôrça da milícia
da Igreja. E' necessária a delicadeza de consciência, porque ela revela o
desejo da perfeição, a que o Padre deve tender indefinidamente. A pureza
de coração deve exigir-se sem condescendência, porque é a virtude por ex·
celência do Padre, a que se obriga dum modo especial por um voto. Pureza
de coração a tôda prova que se baseie não tanto na serenidade de um
temperamento que mais tarde se pode agitar violentamente como de repente
as águas tranqüilas dum lago, pelo vento exterior ela tentação, mas na luta
constante e na fôrça interior da consciência.
Além destas virtudes que nós poderíamos chamar naturais, deve exigir-se mais no candidato ao sacerdócio a piedade. O Sacerdote é o homem
de Deus, o homem da oração que medeia entre Deus e os homens. E' preciso, pois, que o aspirante ao Sacerdócio tenha espírito de oração, revele.
um gôsto especial pela assistência aos atos de Piedade e de tomar parte
nos atos litúrgicos, seja assíduo na freqiiência dos Sacramentos e revele
um verdadeiro espírito de sacrifício e de generosidade para com Deus e
para com a salvação das almas.

à\

16) " ... nlhil plus ln ordlnando, ut rlte vocctur ah eplscopo, rcquirl quam rcctam
lntcntioncm simul cum idoncltatc., ." Decisão oficial da Comissão, 20 de junho 1912.
17) Càn. 983, 984, 985, 986, 987.
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Mas se é importante a aptidão moral, o conjunto de tôdas as virtudes
morais e cristãs, não é menor, e hoje mais que nunca, a aptidão intelectual.
Hoje o mundo deixou de saborear o Divino, de achar gôsto à graça de
Deus. Já não admira no Padre o homem de elevação mística e de oração.
Considera-o pelo seu aspecto humano, pelo seu valor intelectual, pela ação
que desenvolve no campo externo e social. A apologética tem de começar
por aqui. O Padre deve insinuar-se, atrair a si, servindo-se dêstes elementos humanos como ocultando a sua figura real nestes véus para se revelar
só depois mais tarde, quando os espíritos já se ergueram mais acima da
terra. Aqui há um escolho que é preciso evitar: o valor intelectual, a ação
social e externa do Padre não é um estacionamento, é um degrau para
a elevação à Verdade. O Padre é o mestre do povo, o mestre da Vida
Eterna e o médico das almas. Tudo isto exige nêle um alto grau de "inteligência e de ciência.
Nem se objete com um Santo Cura d' Ars. Se não tinha seguido um
curso brilhante, tinha uma Santidade muito excepcional - e as exceções,
porque o são, são raras - uma heróica persistência de trabalho e um espírito delicado, observador e refletido. Exige-se pois inteligência nos candidatos ao sacerdócio, mas não confundir inteligência com memória ou
imaginação: ela é sobretudo a capacidade de discernir e de julgar; convém
também não confundir o espírito limitado, incapaz de atingir o mínimo
indispensável no campo da ciência, com o espírito lento no seu raciocínio.
Se a inteligência presta valiosos serviços no discernimento rápido das
dificuldades, a razão vale muito mais pela sua elaboração sólida e constante.
Mas na aptidão intelectual há uma qualidade de suma importância,
a que é preciso atender. O Padre não se destina a ser um homem de gabinete a arquitetar novos sistemas e a resolver os problemas mais profundos da metafísica. e1e destina-se especialmente a ser um homem de vida
e de ação. Por isso muito mais que a visão especulativa exige-se nêle a visão prática das coisas. Ê.le é mestre, é chefe, precisa ter tática, de conhecer
as vias práticas das realidades concretas. Dai não deve ser encaminhado
para o Sacerdócio aquêle que, embora revele grande poder de especulação,
ótima imaginação e memória, é todavia falto de senso, bizarro, irrefletido
e incoerente nas suas apreciações.
O recrutador, porém, na sua missão não deve limitar-se ao caso individual do candidato, deve lançar as suas vistas à família e ao meio em
que a vocação parece desabrochar. A alma da criança é substância absolutamente impressionável. Acaba por tomar forma e refletir em si o meio
em que vive e estas impressões da primeira infância atuam inconscientemente mas duma maneira irresistível pela vida fora. Diz-se e com razão
que a nossa alma é um palimpsesto em que se encontram disseminados
pela vida inteira os caracteres primitivos. Se a família, pois, não é um
viveiro de santidade, onde se respira o perfume de tôdas as virtudes cristãs, cuidadosamente tratadas pelas mãos da mãe, que é verdadeiramente
a alma do lar, se o Meio não é daqueles em que se respeita a figura do
Padre, se estima e se venera a grandeza do sacerdócio, só em casos excepcionalmente extraordinários de evidente ação da graça - chamando j
ao sacerdócio, ou de ação manifestamente controlada de qualquer forma, }
se devem orientar as vocações para o Santuário.
Analisado o critério seguro da existência da vocação passiva, ou seja Í
idoneidade - a reta intenção com aptidão - para a vocação no sentido 1
próprio, que é o juízo oficial da Igreja formulado pelo Bispo (vocari autem a Deo dicuntur qui a legitimis ecclesiae ministris vocantur. . . Catec.
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do Cone. de Trento, De Ordine), à face da doutrina exposta de J.
La h i t t o n aprovada pela Igreja 18 e mais tarde expressamente consignada por Pio XI na Encíclica Ad Catholici Sacerdotii 19 vejamos agora
como nasce esta vocabilidade.
A própria idoneidade da vocação - reta intenção com aptidão embora não constitua formalmente a vocação, todavia vem também de
Deus. O Romance, decompondo como sempre em formas vaporosas a realidade, deu-nos a grandeza da vocação como qualquer coisa dum ideal
refratado nas côres da ilusão; atribuiu-lhe uma origem sentimental, di-la
filha duma exaltação de espírito ou duma depressão de tristeza e tédio
da vida. O próprio Chateaubriand chegou a dizer que a vocação era o
único refúgio das enfermidades da alma e Napoleão I disse que ela era
o asilo dos grandes infortúnios das almas fracas e imaginações exaltadas.
Nós com M o n t a 1e m b e r t, nos Monges do Ocidente, dizemos que só
um Deus pode arrebatar a si a juventude generosa, rica de ideal e de
amor. 20 As três vias da reta intenção são as que aponta S. Inácio nos seus
Exercidos: revelação, inspiração e livre eleição, a que êle chamou os
três tempos. 21
Na pl'imeira via Deus fala exteriormente ou interiormente à alma e
revela-lhe a Sua Vontade expressamente, como em S. Pau_lo e tantos outros. Na via de inspiração Deus infunde na alma atrativos especiais ou
uma vontade irresistível do sacerdócio, como em S. Francisco de Assis,
Carlos Foucauld, Ernesto Psichari. Mas a via mais comum e ordinária é
a da livre eleição, que pode existir mesmo sem atrativos. A alma iluminada
à luz da Fé reconhece a sublimidade, a grandeza e a necessidade do sacerdócio, e por um impulso misterioso da graça sente-se arrastada para
êle. O Concilio de Trento fala apenas dêste terceiro modo de livre eleição
quando diz: "ut Deo fidelem cultum praestent hoc vitae genus elegisse."
Esta doutrina da vocação veio dar mais amplitude de ação aos Recrutadores e aliviar-lhes o pêso de consciência, que muitas vêzes levados
pelos vãos receios de violentar a vocação dos jovens se deixavam ficar
inativos num determinismo teológico: Se Deus o criou para o Sacerdócio,
necessàriamente há de ser sacerdote.
Desconhecemos o abismo misterioso pelo qual se comunicam, mas é
inegável à luz da sã Filosofia e Teologia a existência destas duas verdades: dum lado a liberdade humana, do outro o concurso divino. Para
qualquer ação do homem, para a obra da salvação, são necessários o concurso de Deus e a ação humana, o influxo da graça e a vontade. Todos
devem, pois, colaborar na obra da Redenção do mundo realizada pelo
sacerdócio. Despertar as vocações, falando muitas vêzes da grandeza e da
necessidade do Sacerdócio, cultivá-las com carinho, ampará-las e encaminhá-las para os Seminários. Mas a ação dos recrntadores e sobretudo do
clero paroquial não fica terminada desde o momento em que o candidato
ficou entregue especialmente aos cuidados do Seminário. E' necessário
18) Ob. clt.
.
19) "Quac quidcm ad sacra capcssenda munia proclivis inclina tio, uti probc nos tis,
vcncrabiles lratres, potiusquam ex intimo conscientiae invltamento scnsuumque motu,
quac interdum deesse possunt, ex recta eorum propensione cruitur intentioneque mentis, curn iis corporis animique virtutum ornarnentis coniuncta, quae cosdem ad hoc
ollicium amplectcndum idoneos reddant." (Enc. Acl Cath. Sacercl., A. A. S. jan. 1936.)
20) V. art. de n. P 111 s, "Vocation". Uict. Apolog. d'Alês.
21) "ln primo ct secundo temporc clectionls voluntas praccedlt, lnteliectus vero
sequitur et ab ilia trahitur sine ulio suo discursu, aut cunctatione; ln tertio autcm
praccedit intellcctus ipsc tamquc multas rationes voluntati proponlt ut eam exstimulet
ct lrnpeliat ln cam partem quam judlcat mcllorcm." (Dlreclor/rm1, cap. XXVII, clt.
por J. L a h I t t o 11, pág. 70.)
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continuar a ampará-lo sempre durante todo o tempo com as oracões e conselhos amigos sempre que se preste ocasião, mas sobretudo ·assistir-lhe
dum modo especial no tempo de férias.
·
As férias são uma necessidade para os Seminaristas como tempo de
repouso, tempo de prova e escola prática. Depois de um ano de trabalho
os seminaristas precisam de respirar a plenos pulmões novos ares, descarregar os nervos, desanuviar o espírito e fortificar o corpo. Para isso
é necessário uma mudança completa para um ambiente novo, que o Seminário não prestaria por causa da associação de idéias que manteria sôbre
êles o pêso da lembrança da disciplina e dos livros. Demais é durante as
férias que os seminaristas dão provas da sua piedade, do seu porte e fornecem os fundamentos para se julgar do que serão mais tarde como sacerdotes no meio do mundo, sem outra vigilância de disciplina que a sua
consciência.
Além disso os Seminaristas destinam-se a viver no meio do mundo,
e para isso precisam de conhecer os seus enganos e tomar contato das
realidades da vida, e assim as férias serão uma verdadeira escola prática
de que o pároco deve ser o mestre, associando o Seminarista à sua obra
de apostolado e comunicando-lhe a visão paroquial, sem que todavia o pároco prejudique a liberdade do seminarista e o seu justo repouso, e sem
que êste crie dificuldades ao pároco pela sua ousadia e iniciativas imprudentes.
Mas as férias são o grande escolho da vocação. O seminarista vive
só no seu isolamento. A familia é um ninho de afetos, mas as almas comunicam-se mais pelo pensamento, e o seminarista que durante um ano
inteiro viveu para os seus livros, não tem agora ninguém que o compreenda e pense consigo. Procura então evadir-se para distrações nem sempre
criteriosas e companhias, que por melhores que sejam, não atingem nunca
o seu ideal. O seu coração novo, rico de vida, de palpitação e de mistério,
tende para a irradiação de si mesmo. E então, sem ninguém que o oriente,
começa a declinar para o abismo. E assim ao terminar as férias, muitas
vêzes, a sua alma tem as tintas de um crepúsculo, em que se pôs o sol da
graça, que lhe iluminou os primeiros dias ainda, ao sair do Seminário.
E' aqui que se torna mais necessária a ação coadjuvadora do clero
paroquial. Os Seminários não esquecem os seus seminaristas durante as férias. Como na oração sacerdotal da Ceia êles vão rezando: "Pater Sancte,
serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi. . . Cum essem cum eis, ego
servabam eos in nomine tuo." (Jo 17, 11-12.) E reconhecendo a necessidade elas férias, que, em princípio e removidos os inconvenientes, devem
ser mantidas, continuam a sua oração: "Non rogo ut tollas eos de mundo,
sed ut serves eos a maio." (Jo 17, 15.) Mas êste meio de oração e outros que sejam empregados, como os retiros, correspondência, etc., não
bastam. E' necessária a colaboração do pároco. O seminarista deve passar
a maior parte do tempo junto do seu pároco, associado à sua obra dei
apostolado. S. Gregório aponta como uma das principais obrigações do
ministério paroquial a vigilância dos candidatos ao sacerdócio, e o mesmo
diz o Direito Canônico. 22
O presbitério deve ser um segundo lar para o seminarista, onde êle
entre e esteja, sem constrangimento, num verdadeiro ambiente de familia.
E nisto deve o pároco tomar a iniciativa, porque o seminarista é, por via
:12) "Qul ad ordines adsplrant et extra Semlnarium legitime morantur commendentur pio et idonco sacerdoti, qul eis lnvigllet eosquc nd pietatcm Informei."
1Ci\11.
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de regra, tímido em razão da idade e muitas vêzes do temperamento. O
pároco trate-o com carinho, cuidado e vigilância paternal, corrigindo defeitos, prevenindo perigos, precavendo distrações e companhias que não
inspiram confiança. E não se diga que é um papel odioso êste de educador, porque sempre que um jovem se sente a:mado recebe fàcilmente e até
com satisfação as advertências que lhe são feitas para seu bem, e se não
as quer receber desta maneira também não revela espírito sacerdotal e,
então, deve informar-se o Seminário.
Os párocos seiam conscienciosos nas informações que devem fazer
aos superiores dos Seminários. 23 Sabendo distinguir e desculpar o que é
próprio da idade, o que é próprio do temperamento, e o que vem de um
espírito já formado, mas sempre com justiça, sempre com verdade, certos
de que as suas informações serão parte integrante daquela resposta dada
à pergunta do Pontifical no dia da ordenação: Seis ilias dignos esse?
Um jornalista francês incrédulo notou um dia que tôdas as peregrinações em Lourdes tinham uma só nreocunaciío: o sacerclf>cio. Os oradores
faziam invocações, os Risnos faziam peticões e os simnles fiéis respondiam
com fervor às orações pelos sacerdotes. A estranheza do jornalista explicase porque não reconhecia o valor do sacerdócio. Na verdade, à luz da Fé,
o sacerdócio deve ser a nreocunação de todos os que se interessam pela
vida da Igreja e salvação do Mundo. Interessemo-nos nós, rezando. auxiliando e trabalhando de todos os modos por êste recrutamento sacerdotal.

Resumos.
Há um Século que o Movimento de Oxford viu o seu Têrmo, por Fr.
Manuel Garcia, O. P. - Foi no dia 13 de fevereiro de 1845 que
se desvaneceram, por completo, as esperanças de a igreja anglicana poder
rejuvenescer, de costas para a verdadeira Igreja. No verão de 1844, W.
G. Ward, fellow do Bailio! College, e que, desde 1838, militara nas fileiras
de Newman, surpreendeu o mundo anglicano com o seu livro The ideal
of a Christian Chllrch. Ê.ste livro, de 600 páginas, vinha a ser uma sorte
de curso ele doutrina católico-romana, escrito por quem pretendia permanecer fiel a Jesus Cristo, sem abandonar a igreja anglicana. Originàriamente, o "Oxford Movement" tinha sido marcadamente conservador. "Virtus est in medio", diziam. Entre Roma e Genebra, os dois extremos falsos,
está a verdade, a via média do anglicanismo. Lutero e Calvino eram
hereges para os anglicanos; mas Roma não passava de sllperstição papista. E' certo que, desde o comêço, Oxford se achava mais perto de Roma
que de Genebra. Ora, no Ideal ele Ward as rornan superstitions desvaneciam-se insensivelmente. Desde a aparição do "Tract 90", em 1841, a
via média recebera o golpe de graça, e a gravitação para Roma era inevitável. O mérito de Ward foi adiantar-se a Newman, e superá-lo na
lógica. A sua argumentação era clara e contundente. Ward identificava
tudo o que era romano com católico. Logo, a igreja anglicana, repudiando a união com Roma, repudiava juntamente a sua catolicidade, nota
imprescindível da verdadeira doutrina de Cristo. Por outra parte, a igreja
anglicana abandonara vergonhosamente a sua obrigação de "guarda da
moralidade e doutôra da ortodoxia", ao passo que a Igreja romana satis23) Os párocos, pondo de parte amizades, ódios e todo respeito humano, e
olhando só para a autoridade da Igreja e para a glória de Deus, cooperem fielmente
com o Ordinário, dando-lhe a respeito dos candidatos tôdas as Informações de que
êle precisa para formar um Julzo seguro. (Cone. Plcn., 436, § 2.)
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fazii:t as exigências de uma igreja apostólica na doutrina e sucessão. A
igreja "ideal" de Ward reclamava para si supremacia, e não tolerância.
O ataque de Ward contra o anglicanismo era duro demais para esperar
dos teólogos anglicanos juízo favorável.
As autoridades universitárias de Oxford, arrogando-se poderes quase
sinodais, tomaram imediatamente uma posição inequívoca sôbre o assunto.
Três eram as propostas que haviam de ser submetidas a votação: pela
primeira, o livro Ideal tinha de cair sob anátema; com a segunda, privavase Ward dos graus acadêmicos recebidos na Universidade; pela terceira,
obrigavam-se todos, sob pena de expulsão da Universidade, a declarar
que mantinham no sentido primordial os "Trinta e Nove Artigos" da fé
anglicana. A t 3 de fevereiro teve lugar a votação. Mais de mil votos iam
definir, se Roma tinha ou não direito a viver na Inglaterra. Ward tomou
a palavra em defesa da sua causa; disse e tornou a dizer até trinta vêzes, como que a saborear o escândalo que as suas palavras causavam nos
ouvintes, que "defendia e acreditava em todos, em cada um dos artigos
que defende e crê a Igreja Romana." Na votação, houve 777 votos contra
e 386 a favor. Na segunda votação, Ward foi privado dos graus acadêmicos.
Uns meses de retiro, de oração e de estudo, consagrados ao exame
dos fatos decorridos durante aquêles doze anos, para se reunirem os elementos dispersos que compõem o argumento irrefragável da Igreja Romana - Una, Santa, Católica e Apostólica - , bastaram para que aquêles
peregrinos da verdade resolvessem as últimas dificuldades que os separavam de Roma. Em setembro de 1845, Ward cobria a série ainda não
-interrompida das conversões. Um mês mais tarde, seguiu-o o chefe do
movimento, John Henry Newman. Por essa ocasião, o conhecido político
Gladstone afirmou: "A Igreja da Inglaterra recebeu um golpe tão rude,
que durante meio século ficará a cambalear." Exato. Mas o período, antevisto por Gladstone, já dura há um século. - (Ecclesia, Madrid, 10 de
fevereiro de 1945, págs. 135-137; segundo um resumo publicado em
Brotéria, março 1945.)
O Catolicismo Norte-Americano Como Fôrça Criadora de Cultura, por
Ri e a r d o P a t te e. - Um dos fenômenos mais notáveis do século XIX
é o progresso realizado pelo catolicismo nos países de língua inglêsa,
notàvelmente Inglaterra e os Estados Unidos. O progresso assim realizado
não se limitou à extensão da fé, mas chegou a influir diretamente nas
expressões culturais nacionais. Mas entre o desenvolvimento do catolicismo
inglês no século passado e o dos Estados Unidos, há algumas diferenças
fundamentais. O grande movimento intelectual do meado do século que
sacudiu o mundo inglês, serviu admiràvelmente para fortalecer a posição
da Igreja. Quando John Henry Newman se converteu ao catolicismo, produziu uma comoção de tais proporções na Inglaterra que os anglicanos temiam as piores conseqiiências para a Igreja oficial. Newman arrastou
muita gente, entre ela algumas pessoas das mais relevantes no mundo
anglicano. Um terremoto não produziria uma impressão mais forte. Aqui
temos a explicação do florescimento da cultura católica na Inglaterra durante o século atual. A cultura católica inglêsa chegou à sua madureza de
expressão; tem solidez, forma moderna, clareza e vitalidade.
Nos Estados Unidos o processo foi radicalmente diferente, quase
oposto ao da Inglaterra. No momento da independência nacional, em
1780, a população católica dos Estados Unidos não chegava a 35.000
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almas. Em 1830, contava um ou dois milhões. O primeiro Bispo tinha
sido nomeado depois dos começos do século. Depois de 1830, os Estados
Unidos experimentam o mais complexo e mais formidável de todos os
movimentos de imigração que regista a história. Foram primeiro os
alemães e irlandêses, todos católicos e em geral grnte pobre. Os irlandêses
incorporaram-se ràpidamente à cultura nacional, mas eram considerados
parvenus. Como conseqüência, houve certa animosidade contra o catolicismo. Novos movimentos de imigração se produziram: italianos, poloneses,
húngaros, eslayos meridionais, gregos e nacionalidades do Levante da
Europa, que resistiam tenazmente à assimilação. Assim o catolicismo adquiriu uma importância repentina e enorme, com um número desmedido
de fiéis. Mas a sua massa é quase exclusivamente das classes menos privilegiadas e menos favorecidas. Não existe intelectualidade, nem movimento que possa colocar o catolicismo num lugar dominante da cultura.
O catolicismo norte-americano é massa; é proletário; é a resultante dum
aumento de população fantástico, imprevisto, incalculil.vel. Não é estranho
então que êsse catolicismo, inflado desta maneira, não dispusesse de tempo
ou de energia para cultivar as manifestações mais refinadas da cultura. ·
Não foi possível. Foi preciso dedicar tôda a atenção nos começos a criar
um sistema eclesiástico adequado; formar um clero; evitar a perda da
fé por parte dos imigrantes, e desenvolver os instrumentos mais urgentes
duma ação social capaz de fazer frente às condições difíceis do industrialismo e do urbanismo. A Igrnja norte-americana registou um verdadeiro
triunfo neste sentido. A sua adaptação ao meio foi maravilhosa. A sua
capacidade de corresponder à situação única do país mostra que a Igreja
universal possui uma infinidade de meios para adaptar-se aos problemas
loca.is.
Mas precisamente porque êste catolicismo cresceu com uma rapidez
tão fenomenal, despertou receios. Muitos norte-americanos no século XIX
viam no catolicismo uma religião exótica, de raízes européias. O seu
chefe visível era um italiano que morava em Roma e nada conhecia dos
costumes e do pensamento norte-americanos. Para os leitores ibero-americanos, é quase impossível descrever o que é o sentimento anti-católico
num país onde o catolicismo é uma minoria. E' preciso viver a experiência,
conhecer a reação, sentir todo o pêso duma tradição diferente que determina, no fundo, as modalidades de cultura e de expressão social do país.
O católico não sofre todos os obstáculos de ser minoria. Mas a sua vida
é uma experiência minoritária perpétua, pois não só pertence a uma
religião que não é aceita geralmente pela nação, mas professa uma fé
cujas raízes profundas se acham na cultura ocidental de tipo diferente
da que formou os Estados Unidos. O resultado é, entre outras coisas,
que o católico norte-americano acentua o seu americanismo; torna-se estridente muitas vêzcs na sua insistência. Quer destacar-se sempre como
mais americano, precisamente porque não o é. O católico norte-americano
é obrigado a viver com os seus compatriotas doutra religião ou de nenhuma. Desde a sua mocidade, vê-se obrigado a aprender a lição da
convivência. Isto não quer dizer que vive como no México, por exemplo,
em plena perseguição. Não. O que quer dizer é que o católico norte-americano é uma dupla personalidade. E' católico e norte-americano. As duas
coisas não se contradizem, mas nem sempre coincidem tampouco.
Hilaire Belloc dizia, num artigo escrito em 1924, que o catolicismo
não pode prosperar nos Estados Unidos, pois tudo está contra êle. O
espírito americano; as tradições nacionais e o gênio mesmo dos fundadores
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da' nação são conceitos contrários ao catolicismo. Esta mesma opinião foi
expressada pelo primeiro Presidente Roosevelt quando disse que o catolicismo nunca seria mais que a religião dos europeus, dos imigrantes e dos
estrangeiros - que a sua base era latina; a sua inspiração mediterrânea
e, por conseguinte, era inútil pensar que o catolicismo se nacionalizaria'.
ou melhor dito, que se americanizaria. Ambas as opiniões são errôneas.
O catolicismo realizou uma adaptação extraordinária. Cada dia acentua-se
a sua capacidade de refletir o mais característico da vida e das instituições nacionais. Hoje, pode dizer-se que o catolicismo possui já a sua carteira de identidade americana. Não perdeu nada da sua universalidade.
Não sacrificou nada dos seus princípios imutáveis, mas realizou a façanha
de ligar-se à terra norte-americana, compreender os problemas nacionais
e incorporar-se ao ritmo dessa vida.
A Igreja não prestou a sua atenção principal ao problema de criar uma
cultura. Cultura católica é uma coisa complexa, que precisa de certos
requisitos, um bem determinado clima espiritual e social para obter os
frutos perfeitos. Os Estados Unidos, país minoritário para os católicos,
dista muito de ter uma atmosfera favorável para o desenvolvimento e
florescimento duma cultura profundamente católica. Os católicos precisam
duma especial fôrça de vontade, de impulso e de energia para criar uma
cultura. O pensamento católico está subordinado rigorosamente ao problema
social. Os Estados Unidos não têm um grande filósofo e os principais entre os católicos são quase sempre estrangeiros. A teologia não anda
melhor. Há muitos seminários; muitos professôres e um clero muito numeroso (38. 000), mas não há essa plenitude de expressão intelectual que
é o cultivo das grandes disciplinas relacionadas com Deus e com o homem. Os Estados Unidos, apesar da existência de muitos centros católicos
de ensino superior, não possuem até hoje núcleos de investigação e de
produção cultural comparáveis com Innsbruck, Lovaina, o Sacro Cuore de
Milão, ou mesmo a universidade de Lavai em Québec, onde as circunstâncias são indiscutivelmente muito superiores para o progresso dessas ciências. Em suma, o catolicismo participa das virtudes e dos defeitos do
povo norte-americano. A vertiginosidade do seu desenvolvimento econômico tem sido tal que a cultura muitas vêzes ainda não chega à sua madureza. A Igreja norte-americana é forte, está em franca expansão; a sua
organização é admirável. Falta-lhe a obra lenta e silenciosa da cultura,
cujos frutos não podemos esperar ainda num país onde a vida é luta, e
onde o existir quer dizer estar perpetuamente em atitude de combate. (Verbum, Rio de Janeiro, março de 1945, págs. 32-48.)
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CRÓNICA ECLESIÁSTICA
DO BRASIL.
Bi-Centenário da Criação do Bispado de São Paulo.
Em fins de abril foram iniciadas, com tôda a solenidade, as cerimonias comemorativas do bi-centenário da fundação da Diocese de S. Paulo,
ocorrida em 1745, por decreto do rei de Portugal D. João V, confirmada
aos 6 de dezembro do mesmo ano pelo Papa Bento XIV.
Por motivo do início das comemorações referidas, encontraram-se
na Capital todos os Bispos da Província Eclesiástica, que realizaram no
Palácio S. Luís, sob a presidência de D. Carlos Carmelo de Vasconcelos
Mota, uma conferência coletiva. Nessa ocasião foram assentadas as bases
para a criação da Universidade Católica de S. Paulo e o seu funcionamento, já no próximo ano. Como parte inicial das cerimônias comemorativas
do o'i-centenário do Bispado de S. Paulo, realizou-se na Catedral Provisória, Igreja de Santa Ifigênia, solene Missa Pontifical, que assinalou a
primeira cerimônia do programa de celebrações da significativa efeméride
histórico-religiosa. Oficiou a cerimônia S. Excia. Revdma. o Sr. Dr. Gastão
Liberal Pinto, Bispo de S. Carlos, achando-se presentes os Srs. D. Carlos
Carmelo de Vasconcelos Mota, e os Srs. Bispos da Província Eclesiástica
de São Paulo, e várias autoridades. Encerrando as cerimônias religiosas
que marcaram o início das comemorações do bi-centenário da Diocese de
S. Paulo, realizou-se à noite, também na Catedral Provisória, solene
"Te Deum" em ação de graças. Precedeu à cerimônia a assinatura da ata
de compromisso dos novos dirigentes da Ação Católica, logo após terem
os mesmos prestado, solenemente, o compromisso oral, na presença do Sr.
Arcebispo Metropolitano, e do episcopado da Província Eclesiástica, presentes altas autoridades civis e militares, de clero secular e regular, além
de grande número de fiéis que se comprimiam na nave da Igreja de Santa
Ifigênia. Após proferir uma breve oração, na qual relacionou a recepção
com as comemorações do bi-centenário do Bispado de São Paulo, D. Carlos
de Vasconcelos anunciou que na primeira reunião dos Bispos da Província,'
sob sua presidência, ficou resolvida a criação da Universidade Católica
bem como o seu funcionamento para o ano, a qual, segundo anunciou
S. Excia. Revdma., contará com três Faculdades, sendo uma de engenharia, uma de advocacia e a última de medicina. Logo a seguir o Sr. Arcebispo Metropolitano, acompanhado do colendo Cabido, percorreu a nave
da Igreja de Santa lfigênia, dando sua bênção aos fiéis e dirigindo-se ao
trono, no altar-mor. Após, ocupou a tribuna sagrada o Revmo. Padre Dr.
José de Castro Néri, da Academia Paulista de Letras, que proferiu a oração congratulatória, na qual o ilustre sacerdote retratou vivamente as figuras dos prelados que têm passado pelo sólio episcopal de S. Paulo, desde D. Bernardo Rodrigues Barros até aos Arcebispos D. Duarte Leopoldo
e D. José Gaspar de Afonseca e Silva. Por último, prestou uma homenagem ao atual ocupante do sólio arquiepiscopal paulopolitano. Finda
a oração do Padre José de Castro Néri, o Sr. Arcebispo dirigiu-se ao
altar-mor, onde cantou o solene "Te Deum" em ação de ·graças. A "Schola
Cantorum'' do Seminário Central do lpiranga, sob a regência do Maestro
Furio Franceschini, abrilhantou tôdas as fases da cerimônia.
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Jubileu Aureo Sacerdotal do Arcebispo de Olinda-Recife.
Em Pernambuco acaba de ser celebrado, com especiais solenidades
o jubileu 'áureo sacerdotal de S. Excia. Revma. o Sr. D. Miguel de Lim~
Valverde, preclaro Arcebispo metropolitano. As grandes homenagens ao
ilustre e venerando prelado prolongaram-se de 1 a 8 de abril. No último
dia houve solene "Te Deum" e uma sessão solene no salão do Círculo
Católico. Das homenagens de caráter profano a maior e de mais relêvo
foi o banquete oferecido pelo Interventor, no palácio do Govêrno, às 21
horas do dia 7 de abril. Estava presente D. Jaime de Barros Câmara,
Arcebispo do Rio de Janeiro, o Interventor Federal Etelvino Lins, e outras
autoridades eclesiásticas e civis. Oferecendo o banquete, o Interventor Etelvino Lins proferiu as seguintes palavras: "Bem oportunas são as justas
homenagens tributadas ao Arcebispo Metropolitano de Olinda .e Recife
por motivo do seu jubileu sacerdotal. Coincide tão raro e agradável acontecimento com as graves interrogações da época inquietante que estamos
vivendo. Inquietante no plano familiar, inquietante no plano nacional e internacional. Crise de almas, crise de instituições, não é outro o quadro
que nos apresente um mundo em que, dir-se-ia, a personalidade e a sociabilidade foram atingidas nas fontes vivas da sua existência e progresso,
um mundo sacudido por abalo profundo que atormenta as consciências e
desorganiza a convivência humana, em todos os seus graus, um mundo
que perdeu a sua unidade, e, com ela, o segrêdo da vida, da ordem e da
paz, para usar incisivas palavras de um pensador católico dos nossos dias.
Quis uma feliz coincidência, podemos dizê-lo, decorresse o cinqüentenárío
da ordenação sacerdotal do Arcebispo de Olinda e Recife, em meio às dúvidas e incertezas de uma época tão cheia de apreensões. Nas lutas decisivas que se travam entre a matéria e o espírito, que essa é a causa de
tôda a inquietação atual, olhamos, nós pernambucanos, para a figura
veneranda e respeitável de D. Miguel Valverde, olhamos para a sua serenidade, para a sua vida austera, para os seus exemplos, para as suas
pastorais admiráveis, admiráveis em estilo e em doutrina, olhamos para
a sua palavra amiga e segura, e _sentimo-nos confiantes no futuro, confiantes nas fôrças invencíveis do espírito. Essa, D. Miguel, em palavras
simples e rápidas, a explicação da alegria e do entusiasmo com que o
homenageamos neste instante. Quero dizer-lhe ainda: nenhum pernambucano assiste indiferente às comemorações das suas bodas sacerdotais.
Estamos diante de um acontecimento que prende tôdas as atenções, que
empolga todos os espíritos, num ambiente de verdadeira e sincera emoção
cristã. Aos próprios inimigos da Igreja, V. Excia. inspira respeito e admiração. Todos vêem no Arcebispo de Olinda e Recife o pastor integralmente dedicado aos interêsses da sua religião, o varão de grandes virtudes, o varão justo e bom. Todos vêem em V. Excia. o continuador firme
e sereno das responsabilidades que lhe foram legadas pelas figuras inolvidáveis de D. Vital, D. Luís e D. Sebastião Leme. - D. Miguel: Aqui
estão tôdas as classes sociais do- Estado, altas autoridades civis e militares,
Arcebispos e Bispos, aqui está, dignamente representada, a família católica
pernambucana. Aqui está o Brasil cristão, na pessoa do grande Arcebispo
do Rio de Janeiro, D. Jaime Câmara, que nos honra com a sua presença
e empresta a esta reunião brilho excepcional. Receba V. Excia., D. Miguel,
as homenagens do govêrno do Estado, do Estado que tanto lhe deve e
que tanto espera ainda do seu virtuoso Arcebispo."
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Uma Obra de Assistência ao Padre Enfêrmo.
Em S. José dos Campos, Estado de São Paulo, ótima estância climática
conhecida em todo o Brasil, organiza-se uma bela e necessária obra de
assistência ao Padre .enfêrmo. Ergue-se. um pavilhão sanatorial destinado
exclusivamente a sacerdotes do clero secular e regular, seminaristas e irmãos leigos vítimas da tuberculose. Era uma obra necessária e urgente.
As Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Congregação Diocesana
fundada pelo saudoso prelado brasileiro D. Epaminondas Nunes d'Avila
e Silva, empenham-se em levar avante o Pavilhão "Cura d' Ars". As obras
vão já adiantadas e estão no ponto da cobertura. Todavia os recursos
são minguados e daqui apelamos para a generosidade de todos os nossos
sacerdotes do clero secular e regular. O Padre vítima da tuberculose,
moléstia contagiosa que exige a separação do ambiente familiar da paróquia e o internamento em sanatórios de estâncias climáticas, moléstia de
tratamento longo e no qual o confôrto moral exerce uma influência não
raro decisiva na cura, o Padre enfêrmo vê-se obrigado a procurar sanatórios ou pensões sanatoriais onde nem sempre encontra êste confôrto,
que lhe é tão necessário. As Pequenas Missionárias de Maria Imaculada
conhecem de perto êste angustioso problema do tratamento do Padre
tuberculoso. Viram dolorosos e lamentáveis casos em S. José dos Campos
e alhures. Resolveram levantar ao lado do grande Sanatório Maria Imaculada um pavilhão exclusivamente para sacerdotes do clero secular e regular, Irmãos leigos de Congregações religiosas e seminaristas, vítimas do
terrível bacilo de Koch. O novo edifício sanatorial terá mais de vinte bons
e arejados quartos com espaçosas e confortáveis galerias de repouso, salões de recreio e biblioteca, e no centro do prédio com acesso para dois
andares, uma capela onde será facilitada a celebração da Santa Missa
aos sacerdotes enfermos. Nos fundos do pavilhão há um parque arborizado para cura ao ar livre. A enfermagem estará sob a direção das Pequenas Missionárias, Congregação fundada especialmente para o cuidado
dos tuberculosos. As instalações de raios X, cirurgia, radioscopia, laboratório e farmácia, serão as mesmas do grande Sanatório Maria Imaculada.
Médicos especialistas, alguns de fama nacional, fazem parte do corpo clínico do mesmo Sanatório. Enfim, esperamos ver brevemente solucionado
êste angustioso problema do tratamento do 'Padre vítima da tuberculose.
A obra é urgente. A Revma. Madre Teresa de Jesus Eucarístico, Superiora
Geral, Fundadora das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, atirouse corajosamente nesta difícil tarefa, confiada na Divina Providência, e
espera o auxílio de todo clero secular e regular de nosso país. Os recursos estão no fim e a obra não pode ser interrompida. E' de absoluta necessidade. Apelamos para a generosidade de nossos veneráveis Prelados,
sacerdotes, superiores de Institutos religiosos, enfim para todos quantos
se interessam pelo confôrto de nossos pobres sacerdotes vítimas da tubercülose. Qualquer donativo pode ser endereçado à Revma. Madre Maria
Teresa de Jesus Eucarístico, Sanatório Maria Imaculada, S. José dos Campos, Estado de São Paulo. - (Mons. Ascdnio Brandão.)

Jubileu Sacerdotal do Bispo de Caratlnga.
No dia 20 de março, o Exmo. e Revdmo. Sr. D. João Cavati, Bispo
de Caratinga, festejou as suas bodas de prata sacerdotais. Pertencendo
à Congregação da Missão, que tantos serviços tem prestado à formação do
clero, no Brasil, S. Excia. Revdma. nasceu a 5 de maio de 1892, em Todos
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os Santos, Estado do Espírito Santo. Fêz os seus preparativos no Seminário
Caraça, seguindo, então, para a França, onde veio a ordenar-se em 20
de março de 1920, na cidade de Dax. A elevação de S. Excia. Reverendíssima ao episcopado, data de 30 de julho de 1938. Dirigindo uma
diocese onde muitas são as dificuldades decorrentes do pouco número de
sacerdotes com que conta, D. João Cavati não se tem poupado a uma
atividade por todos os títulos operosa e digna de aprêço.

Eleição do Vigário Capitular.
Logo após o sepultamento dP. D. Henrique Mourão, Bispo de Cafelândia,
em 4 de abril, reuniram-se no Consistório da Catedral, os Revmos. Padres
Consultores Diocesanos e realizaram a eleição do Vigário Capitular. Foi
eleito o Exmo. e Revmo. Mons. Vítor Ribeiro Mazzei, que vinha exercendo
o cargo de Vigário Geral da Diocese. Logo a seguir S. Revma. tomou
posse diante do altar-mor da Catedral, assistindo à cerimônia todo o
Revmo. Clero. De tudo foi lavrada ata e assinada por todos os Revmos.
Padres e autoridades presentes.
Nomeação de Monsenhores.
A Santa Sé acaba de distinguir, com a nomeação de Camareiros
Secretos Supranumerários de Sua Santidade, o Revmo. Cônego Dr. Emílio
Salim, Diretor das Faculdades Campineiras; o Rev. Pe. João Lopes de
Almeida, Cura da Catedral de Campinas; o Rev. Pe. Ascânio Brandão,
Capelão do Sanatório das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada
em São José dos Campos, diocese de Taubaté; o Rev. Pe. João José
Azevedo, da mesma diocese.
D O E S T R A N G E I R O.

Novo Embaixador da frança Junto ao Vaticano.
Segundo o "L'Osservatore Romano", na manhã de 10 de maio o Sr.
Professor Jacques Maritain, embaixador extraordinário e plenipotenciário
da França junto ao Vaticano, apresentou ao Papa a carta credencial do
govêrno provisófio da República Francesa. Nesta ocasião, o Santo Padre
proferiu a seguinte saudação: "Senhor embaixador. Foi com viva satisfação que acolhemos o desejo expresso pelo senhor general De Gaulle,
presidente do govêrno provisório da República Francesa, de "não deixar
nenhuma interrupção nas auspiciosas relações que unem a França e a
Santa Sé." A missão que vos é confiada de continuar estas relações, iniciase num tempo perturbado durante uma dessas crises que precedem as
horas decisivas da história. Certamente devemos todos, na Europa, alegrar-nos por ver-nos chegados ao têrmo de uma guerra de titãs para a
qual os povos sacrificaram ao máximo suas energias físicas e morais.
Sentimo-nos, entretanto, ainda muito longe da atmosfera serena na qual
devia ser realizada não somente a liquidação do conflito no domínio econômico e político, mas também ser preparada a nova organização do
mundo. Sentimo-nos muito longe, sobretudo, da "tranquillitas ·magna" dos
espfritos, donde a Humanidade espera após a tempestade uma paz proficiente e justa como fruto de seus esforços e sofrimentos. Demasiadamente
essencial e precioso é o papel que toca à França no estabelecimento de
uma ordem pacifica - tanto no continente europeu quanto da grande
comunidade das Nações - para que Nós não desejemos ardentemente vê29
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la emergir sempre mais da ruína em que foi pre!9ipitada pela guerra e elevar de novo sua voz na elaboração duma novj, Europa, na restauração
duma cultura cristã segundo a doutrina social ciqólica. Experiências funestas, uma trágica evolução de após-guerra primeiro, a maré enchente das
idéias de domínio e violência em seguida, prejudicaram grandemente a
França; ela sofreu tanto que hoje em dia tôdas as esferas sociais, os espíritos sérios e conscientes de sua responsabilidade repudiam com mais
horror do que nunca a idolatria da fôrça. Tudo o que podia ser feito para
conduzir à recipiscência, para orientar uma direção de pacifica colaboração de movimentos dominados por êsse espírito de violência, a Igreja, e
em particular Sua Autoridade Suprema fêz, e Nós não duvidamos que a
história imparcial e serena saiba reconhecê-lo. Quantas lágrimas teriam
sido poupadas se aquêles que hoje contemplam horrorizados as conseqüências de seus erros, tivessem querido ouvir a Igreja quando ela os·
advertia que seus sonhos de ambição e grandeza faziam-no tomar o caminho das trevas e do abismo! E' nesse momento de crises e de responsabilidades, senhor embaixador, que o chefe do govêrno confiou-vos o cargo
de representar vosso país junto à Santa Sé. Nós apreciamos e saudamos
em V. Excia. um homem que, fazendo abertamente profissão de sua Fé
Católica e de seu culto pela Filosofia do Doutor Comum, timbra em pôr
suas ricas qualidades ao serviço dos grandes princípios doutrinais e morais
que sobretudo nestes tempos de perturbação. universàl a Igreja não cessa
de inculcar ao mundo. Nós nos comprazemos em considerar na escolha
de vossa pessoa para a missão que hoje inaugurais, a prova de que aquêles
que vo-la confiaram, tencionam bem, na obra de restauração da França
e da Europa, promover os benefícios que derivam das boas relações daIgreja e do Estado. Não podemos senão formular a esperança de ver todos
que forem chamados a constituir a nova França, concorrer para o robustecimento dessas confiantes relações, sobretudo no terreno sagrado do ensino e de educação cristã da mocidade, com franca clareza, com sincera
compreensão, de que é êste um dos primeiros deveres de tôda sábia e
perspicaz politica. Vós mesmos, senhor embaixador, lembrastes um dia era antes do deflagrar da guerra - uma palavra do venerando e pranteado
Cardeal Verdier. Falava êle dêste "novo eixo que a França tem que constituir com a Igreja." (Crepúsculo da Civilização, p. 30.) Ninguém jamais
mostrará mais espontaneidade do que Nós a fazer tudo o que fôr compatível com os deveres de Nosso cargo para preparar a realização dêste desejo do grande Cardeal, dêste Filho modelar da Pátria. Entre as nobres
aspirações duma humanidade cônscia do progresso social e os ensinamentos da Fé Cristã, não pode haver tensão ou oposição a não ser onde a ignorância ou a paixão se aplicam a romper o laço duma concórdia querida
por Deus. Nós que sentimos em nosso coração as indizíveis dores do povo
da França durante êsses anos de guerra, Nós que choramos sôbre os
túmulos inumeráveis de seus filhos e filhas, sôbre seu interminável cativeiro
e dura servidão, como não desejaríamos Nós hoje vê-la, malgrado tôdas
as suas feridas, reerguer-se para superar os árduos obstáculos e preparar-se para um futuro digno dela? Confiando na proteção da Gloriosissima
Virgem Maria, na de S. Joana d' Are cujo sonho era ver uma França forte,
livre e piedosa, viver em paz e em amizade com os povos vizinhos, na de S.
Teresinha do Menino Jesus, que Nós juntamos há pouco para que fôsse
com elas a padrQeira da França, na intercessão de tantos Santos e Santas
oriundos do melhor sangue da França, que trabalharam, lutaram, sofreram
para estender pelo mundo o reino de Deus, Nós não temos mais caro voto
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do que o de ver a Filha mais velha da Igreja, grande, próspera, unida na
verdade e na justiça, desempenhar seu papel no renovamento espiritual
dum mundo tão profundamente abalado. Tenhais por bem asseg4rar dêstes
sentimentos o vosso valente chefe do govêrno provisório e vossa nobre
e bem amada pátria. Quanto a vós, estejais certo, senhor embaixador
que, no desempenho de vossa alta missão, V. Excia. achará sempre, po;
nossa parte, o apoio o mais solícito e o mais caloroso."
Congresso da Ação Católica Italiana.
No dia 24 de abril inaugurou-se em Roma o Congresso da Ação Católica Italiana. De acôrdo com informações telegráficas, o órgão do Vaticano, comentando êsse acontecimento, observou que, na Itália, a Igreja
e a Ação Católica foram as primeiras fôrças que se levantaram a lutar
pela liberdade e contra a agressão. O "Osservatore Romano" declarou,
outrossim, que, enquanto outros movimentos foram "pulverizados ou silenciados pela fôrça", a Igreja e, conseqüentemente, a Ação Católica,
mantiveram alto a bandeira da Liberdade e da dignidade humana. O
"Osservatore Romano" descreveu os membros da Ação Católica quais
"novos cruzados" e pediu a sua colaboração, a fim de que seja estabelecida
uma verdadeira democracia baseada nos princípios cristãos, conclamandoos a fortalecer suas fileiras para uma "luta árdua", em face dos ataques
"de novos movimentos, que já se insinuaram em novas formas de violência totalitária". O Cardeal Montini, Secretário de Estado Interino do Vaticano, em mensagem dirigida aos delegados do Congresso da Ação Católica, pediu a todos os "católicos militantes" defendam o catolicismo "neste
momento de grave expectativa." Depois de incitar os funcionários da
Ação Católica a basear suas diretrizes na presente necessidade de \1ma
estabilidade social e moral na vida italiana, o Cardeal Montini disse que
os "católicos militantes" devem estar presentes, com todos os meios da vida
moderna à sua disposição, onde quer que seja seu dever defender as doutrinas de Cristo, especialmente no campo social. Declarou o Cardeal Montini que aquelas doutrinas devem servir para as lutas de classes, injustas
e descontroladas, de hoje, como "garantia indispensável da Ordem e da1
Paz." O Congresso, o primeiro que se realizou desde a libertação das
áreas central e meridional da Itália, assistiram mais de 9. 000 delegados.
As Universidades Católicas nos Estados Unidos.
As instituições católicas de caráter universitário ascendem a 193 nos
Estados Unidos e freqüentam-nas uns 45.000 alunos católicos; há, além
disso, outros 55.000 que freqüentam universidades não confessionais.
A razão dêste fato é que nas universidades oficiais, pelos enormes recursos
de que dispõem, sai menos caro o ensino; tenha-se, também, em conta
que há nos Estados Unidos universidades de grande prestígio, como
Harvard, Colúmbia, etc., nas quais muitos estudantes preferem formar-se.
Para êstes alunos, os Prelados norte-americanos, fundaram em tôdas as
unidades os "Newman Clubs". Existem, atualmente, 300 dêstes clubes,
espalhados por tôda a Nação com o apoio das universidades, que põem
à disposição dos estudantes católicos amplos locais e até mesmo edifícios
inteiros, como sucede na célebre universidade de Colúmbia. E' triplice a
atividade dêstes clubes: religiosa, intelectual, social. Realizam-se conferências sôbre temas escolhidos, organizam-se círculos de estudo e discussões
metódicas; dão-se a conhecer os grandes pensadores e investigadores ca29*
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tólicos em todos os ramos do saber, fazendo ver a harmonia perfeita
entre a ciência verdadeira e a fé. Nas capelas dos "Newman Clubs" há
missa nos dias de f~sta, comunhão nas primeiras sextas-feiras e nas festas
principais do ano; organizam-se também turnos de exercícios espirituais.
As festas sociais consistem em sessões de recepção amena, etc. Os Jesuítas dirigem nos Estados Unidos 14 universidades; uma dessas, em St.
Louis de Missouri, goza de fama bem merecida pela seriedade de sua formação e cultura, pelas instalações admiráveis em museus, bibliotecas e laboratórios. Tem 777 professôres, 7. 321 estudantes e 17 colégios agregados. Possui estação emissora de rádio e uma biblioteca com mais de
300.000 volumes. A universidade de Notre Dame, fundada há cem anos,
por um sacerdote francês, é freqüentada por mais de 3. 000 alunos. Existe
nela uma escola de aviação. Todos os estudantes são internos. Há 14 residências de estudantes, cada uma com a sua capela, onde se celebra missa
todos os dias, com vários sacerdotes exclusivamente dedicados ao cuidado
espiritual dos universitários. Quase todos os alunos assistem à missa,
embora não sendo obrigados; todos os dias comungam uns 1.400 universitários.

Nomeação de Bispos Para os Estados Unidos.
Para cuidar das crescentes necessidades espirituais dos católicos norteamericanos, o Papa Pio XII nomeou cinco Bispos que preencherão cinco
dioceses vagas, em importantes cidades dos Estados Unidos. Foram nomeados os Exmos. Srs. D. John F. O'Hara, Bispo Titular de Mylasa e capelão
militar, para Bispo de Buffalo (N. Y.); Dr. Francis Joseph Schenk, Vigário Geral da Arquidiocese de St. Paul (Minnesota), para Bispo de
Crookston (Minn.); Vincent Stanislaus Waters, da diocese de Richmond
(Va.), para Bispo de Raleigh, em Carolina do Norte; Dr. John King
Mussio, chanceler da Arquidiocese de Cincinnati (Ohio) para primeiro
Bispo da diocese recentemente criada de Steubenville (Ohio); e Edward
Joseph Hunkeler, Vigário Geral da diocese de Omaha (Nebraska)", para
Bispo de Grand Island, no mesmo Estado. Além disso, o Major-General
Rev. William R. Arnold, Inspetor Geral Assistente do exército norteamericano e Chefe dos capelães militares, foi nomeado Bispo Titular de
Phocea e Delegado Militar. Mons. William Arnold, que conta 64 anos de
idade e está completando 32 anos de serviços contínuos no exército, assumirá suas novas obrigações a 1 de agôsto, em sucessão a D. John F.
O'Hara, que anteriormente serviu como Delegado Militar e foi recentemente
nomeado Bispo de Buffalo.
Falecimento do Superior Geral dos Salvatorlanos.
A Congregação do Divino Salvador (Padres Salvatorianos) está enlutada, pelo falecimento, em Roma, de seu Superior Geral, Revmo. Padre
Pancrácio Pfeiffer, ocorrido dia 12 de maio, em conseqüência de um
atropelamento. Nascido aos 18 de outubro de 1872 em Brunnen (Baviera,
Alemanha), ingressou na Congregação aos 21 de março de 1889, professando aos 4 de outubro de 1890. Doutorou-se em Filosofia e Teologia pela
Universidade Gregoriana. Ordenado sacerdote aos 30 de maio de 1896,
viveu sempre ao lado do Fundador, na Casa-Mãe da Congregação, em
Roma. Eleito e reeleito pelo Capítulo Geral da Congregação para o cargo
de Procurador Geral, foi em 1915, ainda vivo o Fundador, eleito pelo 3.º
Capítulo Geral para o cargo de Superior Geral, em virtude da renúncia
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do Pe. Jordan, Fundador, por motivo de sua precária saúde. Recusou-se
porém, com o devido consentimento da Santa Sé, a adotar o título de Su~
perior Geral, enquanto vivesse o Fundador, adotando o título de Vigário
Geral da Congregação. Somente com a morte do Padre Jordan, ocorrida
aos 8 de $etembro de 1918, é que adotou o título correspondente ao cargo
que ocupava, desempenhando-o até sua morte, por espaço de 30 anos consecutivos. Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas na Cidade Eterna
pelo ilustre sacerdote, sobressaiu a sua atuação, a pedido do Santo Padre
e da Comissão de Cardeais, em virtude de seus conhecimentos lingüísticos, junto às autoridades alemãs de ocupação, a fim de conseguir o afastamento das tropas, sem dano algum para a cidade de Roma. Desincumbiu-se dêsse difícil mister com êxito, recebendo grandes elogios do Papa
e do Colégio de Cardeais. O Padre Pancrácio Pfeiffer tinha renome internacional. Colaborou na imprensa britânica, alemã e italiana, destacando-se
dentre seus escritos uma biografia do Pe. Jordan, fundador dos Salvatorianos, recentemente editada em tradução portuguêsa pela Editôra
Vozes Ltda.

NECROLOGIA
D. Alberto José Gonçalves.
Com o falecimento de D. Alberto José Gonçalves, Bispo Diocesano
de Ribeirão Preto, ocorrido a 6 de maio último nessa cidade da Mogiana,
a Província Eclesiástica de S. Paulo e tôda a Igreja Católica no Brasil
sofrem a perda de uma de suas figuras mais eminentes e dedicadas. D. Alberto José Gonçalves, filho legítimo de Francisco José Gonçalves e de
D. Constança Gonçalves, nasceu em Palmeira, Estado do Paraná, no dia
20 de julho de 1859. Fêz o curso primário em Curitiba. A 12 de julho de
1874 matriculou-se no Seminário Episcopal de S. Paulo, onde completou
o curso teológico em dezembro de 1879. Por falta de idade só pôde receber a Sagrada Ordem do Presbiterato em 17 de setembro de 1882, tendo
cantado a sua primeira missa no dia 1. º de outubro dêsse mesmo ano na
igreja do Rosário, em Curitiba. De maio de 1878 até fins de 1888, regeu
diversas cadeiras no vetusto Seminário Episcopal de S. Paulo, publicando
nesse tempo uma "Gramática Latina" e um "Compêndio de Geometria Elementar". Em 16 de julho de 1888 foi colado Vigário da Paróquia de Curitiba. Tomou posse em 8 de setembro do mesmo ano. Nesse benefício desenvolveu tôda a sua atividade de Vigário zeloso e de trabalhador incansável. Construiu a belíssima matriz, hoje Catedral da Arquidiocese, inaugurando-a no dia 7 de setembro de 1893. Em 15 de dezembro de 1890 foi
nomeado "Vigário Geral Forense do Estado do Paraná", cargo êsse que
exerceu até a instalação da Diocese, em 20 de setembro de 1894. O Santo
Padre Leão XIII, em 23 de agôsto de 1897, distinguiu-o com o título de
Protonotário Apostólico e agraciou-o com a Cruz "Pró Ecclesia et Pontífice". Administrou, por diversas vêzes, a Diocese do Paraná, por cuja criação e formação muito trabalhou. De 1897 até princípios de 1909, exerceu
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o ca,rgo de Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, tendo
reformado e aumentado o Hospital e fundado o Hospício de N. Senhora
da Luz para alienados e indigentes. Em 1889 foi eleito deputado à Assembléia Provincial do Paraná e, em 1892, deputado à Assembléia Constituinte do mesmo Estado, sendo reeleito por várias legislaturas ordinárias,
chegando a ocupar o cargo de Vice-Presidente e depois de Presidente do
Congresso Estadual. Aos 15 de outubro de 1895 elegeram-no senador federal, tendo sido reeleito no ano seguinte e por mais 9 anos consecutivos.
No desempenho dêsse cargo defendeu brilhantemente a indissolubilidade
do vínculo matrimonial. No biênio de 1906 a 1908, foi eleito deputado ao
Congresso Legislativo de seu Estado natal, onde ocupou a Cadeira de
Presidente. Ocupou também o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública no Paraná.
Por breve do Santo Padre Pio X, datado de 5 de dezembro de 1908,
foi D. Alberto nomeado Bispo da Diocese do Ribeirão Preto. Foi sagrado
no dia 2 de fevereiro de 1909, na Catedral de Curitiba, sendo sagrante o
saudoso D. Duarte Leopoldo e Silva, e consagrantes o falecido D. João
Braga, Bispo de Curitiba, e D. Joaquim Domingues de Oliveira, atual Arcebispo de Florianópolis. Com grandiosas e imponentes festas tomou posse
da Diocese, no dia 28 de fevereiro de 1909. Em Ribeirão Preto começou
S. Exa. a desenvolver tôda a sua atividade e todo o seu zêlo apostólico
no sentido de imprimir vigoroso impulso às organizações espirituais e materiais da Diocese. E não foi pequeno o trabalho que empregou para executar o plano que tinha em vista. Como patrimônio do Bispado encontrou
uma casa, doada pelo então Vigário, Monsenhor Joaquim Antônio de Siqueira, e que lhe serviu de residência episcopal. A matriz nova, que ia ser
transformada em Catedral, tinha apenas coberta a nave central e precisava
sofrer novas modificações, quer no tamanho, quer nas acomodações. As
paróquias, que eram então 36 e são hoje em número de 51, tinham suas
igrejas matrizes, na maioria, velhas, estragadas e pequenas, e ressentiamse da falta de um certo calor espiritual. Visitou 7 vêzes tôdas as paróquias da Diocese, cuidando sempre de prover às suas necessidades espirituais e materiais. E foi assim que, dentro de breve tempo, começou a
crescer nas paróquias o fervor religioso e o entusiasmo dos Vigários e
fiéis, construindo novas matrizes e capelas, aumentando umas e reformando outras. Nesses 36 anos de Episcopado criou 15 paróquias, concluiu
a construção da Catedral, construiu o Palácio Episcopal, o edifício para
o Colégio de Meninas, cedido às Irmãs Ursulinas, o grandioso Seminário
Diocesano, com capacidade para mais de 200 seminaristas, a Cúria Diocesana, o majestoso edifício destinado às festas e às Associações religiosas, a Residência para as Irmãs de Jesus Crucificado e prédios para renda
da Mitra, além de muitas outras obras desenvolvidas sob sua orientação
e proteção moral. No início, trabalhavam em três paróquias da Diocese,
cuidando do ensino, três ordens religiosas masc:ulinas e três femininas. Hoje
9 ordens religiosas masculinas desenvolvem suas atividades em diversos
misteres, entre colégios, conventos e paróquias, e 14 femininas trabalham
em mais de 25 casas, entre colégios, hospitais, obras -sociais e da Ação
Católica. Conferiu nestes 36 anos de episcopado, o sacramento do presbiterato a cêrca de 118 diáconos, sendo 8 seculares e 110 religiosos. Em 10
de janeiro de 1940 o Santo Padre Pio XII, gloriosamente reinante, houve
-por bem conceder ao Sr. Dom Alberto, um dedicado e zeloso Bispo Auxiliar no Govêrno da Diocese, na pessoa muito digna do Exmo. Sr. Dom
Manuel da Silveira D'Elboux que, em muito, serviu, durante cinco anos,
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para coadjuvâ-lo no desenvolvimento e na concretização de planos de assistência religiosa, como também, nas trabalhosíssimas visitas pastorais
por tôda a vasta Diocese. Quando do seu jubileu episcopal e das bodas
de ouro sacerdotal, recebeu do Santo Padre Pio XI os títulos de Assis.tente ao Sólio Pontifício e o de Conde Romano. Desaparece aos 86 anos
de idade. Sua longa e proficientíssima vida apostólica correspondeu plena e perfeitamente ao dístico do seu escudo episcopal: "Da mihi virtutem
contra hostes tuos". Lutou sempre em favor da Igreja de Jesus Cristo e
contra os seus inimigos, pregando a palavra de Deus e ensinando por
meio de substanciosas e desassombradas Cartas Pastorais.
Longo e glorioso foi o seu episcopado. Morre querido e respeitado
pelos seus diocesanos.
O Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano, ao ter conhecimento do
delicado estado de saúde do virtuoso Prelado, seguiu em viagem para Ribeirão Preto, assistindo-lhe os últimos momentos e presidindo às exéquias
solenes e sepultamento, que se realizaram na catedral diocesana.
D. Henrique César Fernandes Mourão.

Causou profundo pesar o falecimento de S. Exia. Revma. D. Henrique
César Fernandes Mourão, Bispo de Cafelândia, ocorrido em 29 de maio
no Sanatório de S. Catarina, na Capital Paulista. O venerando e estimado
prelado nasceu no Rio de Janeiro a 28 de novembro de 1877. Santamente
educado desde a mais tenra idade pelos seus progenitores Vitorino Pe-reira Mourão e D. Maria Vitória Fernandes Mourão, estudou sucessivamente em várias escolas particulares da Capital da República, indo concluir
seus estudos de humanidades no Colégio Salesiano Santa Rosa, de Niterói. Aos 17 anos, sentindo-se chamado por Deus para a vida sacerdotal,
entrou para a Congregação Salesiana, tendo vestido o hábito talar a 1 de
abril de 1894 e professado a 4 de outubro do mesmo ano. Freqüentou a
Universidade Gregoriana, em Roma, de 1894 a 1897, onde, após um curso
brilhante, doutorou-se em Filosofia, não podendo por motivo de moléstia
continuar o curso teológico, que veio concluir no Brasil. Recebeu as primeiras Ordens Menores no dia 18 de ·novembro, Diaconato em 23 e Presbiterato em 30 de novembro de 1901. Terminados os estudos, encetou uma
vida laboriosa e proficiente no vasto campo da Congregação Salesiana,
onde ocupou muitos e importantes cargos. Antes de ser sacerdote desde
1898, foi professor e Prefeito de estudos das Escolas D. Bosco de Cachoeira do Campo, quando Ginásio equiparado, e aí continuou até 1904. Seguiu então para Lisboa, onde, por um ano, foi Redator do Boletim Salesiano português. De regresso ao Brasil, foi sucessivamente Diretor Espiritual, Prefeito de estudos e Vice-Diretor do Ginásio S. Joaquim de Lorena.
De 1908 a 1924 ocupou o pôsto de membro do Alto Conselho Provincial
da Congregação Salesiana no Brasil, cargo de suma importância que desempenhou sempre com a maior competência. Em 1914, tendo-se mudado
para Lavrinhas a Casa de Formação, onde se preparam e fortalecem para
uma vida santa de trabalho os novos salesianos, foi para ali enviado como
Vice-diretor, de onde saiu para ir dirigir o Liceu Salesiano de S. Paulo.
Tinha então êste estabelecimento de ensino 300 alunos internos e 350 externos. Operou nêle com espantosa atividade grandes transformações e
importantes melhoramentos. Construiu o grandioso ediflcio que hoje se
·admira, além do que, foi introduzindo tantos melhoramentos que ao deixar
o cargo de Diretor, o Liceu tinha 725 internos, 600 externos, 250 alunos
de aulas noturnas e 150 do Curso Profissional, ou sejam 1.725 alunos
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pelos diversos cursos: primário, secundário, comercial e profissional. Enfim, fêz do Liceu Coração de Jesus o maior colégio Salesiano do Brasil.
Na frase de todos os Salesianos e alunos que acompanharam o desenvolvimento da sua grande atividade, "foi Monsenhor Mourão quem fêz o
Liceu". Terminado o sexênio de direção do Liceu Coração de Jesus, foi
enviado em missão especial ao Ceará e em geral aos Colégios do Norte.
Como Diretor da Casa de Lavrinhas, edificou em poucos meses um belo
pavilhão e operou radical transformação no grande terreno que circunda
o colégio.
Aos 2 de abril de 1924, foi nomeado Administrador Apostólico da
Diocese de Campos e aos 18 de outubro de 1925 deu-se a sua Sagração
Episcopal. Rejubilaram-se os seus companheiros com a honra bem merecida daquele seu irmão, mas ao mesmo tempo viam-se privados de um dos
vultos mais salientes da Congregação Salesiana no Brasil. Ao tomar posse
solenemente da nova Diocese de Campos, prometeu do fundo da alma todo
o seu esfôrço, tôda a sua alma e coração de apóstolo em favor daquele
povo que, pelo Supremo Pastor da Igreja, lhe era confiado para salvar e
.guia·r à vida eterna. E se prometeu melhor o fêz. Apenas dois meses depois da tomada de posse iniciou a Visita Pastoral que com pequenas interrupções se estendeu até janeiro de 1925. Visitou a grande Diocese: tôdas as suas Paróquias e algumas capelas das mais importantes. Fundou
o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, dirigido pelas Irmãs Salesianas,
que foi inaugurado a 2 de março de 1925. E a 19 de julho se publicava
o primeiro número do novo semanário por êle fundado, "A Verdade", que
veio, com grandes frutos, instruindo e promovendo o bem no meio do povo
campista. Ao mesmo tempo tratava de reformar um velho edifício para o
novo Seminário Episcopal. Adquiriu e pôs em pleno funcionamento o Colégio Bittencourt, transformado em Diocesano. Demoliu a velha Sé e reedificou a soberba catedral de Campos, jóia arquitetônica, que consagra o
seu episcopado. Em 1936, o Santo Padre Pio XI, de abençoada memória,
confiou-lhe o amanho da Diocese de Cafelândia, em sucessão do Exmo.
Sr. Dom Atico Eusébio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Curitiba,
cuja extensão ultrapassa trinta e cinco mil quilômetros quadrados, em
que os habitantes orçam por um milhão. Nove anos de grande e diuturno
labor. Multiplicaram-se as paróquias e com elas a vida religiosa. Eram
dezoito; hoje são quase cinqüenta, com mais de duzentas capelas. Percorreu, em 9 longas e afanosas visitas pastorais, tôda a Diocese, alcançando, assim, os mais afastados núcleos de população. Ordenou a edificação de novos templos, residências paroquiais, além do bem imenso prestado às almas na pregação apostólica, assistência religiosa e ação social
beneficente. Educador emérito, dedicou S. Excia. solicitude e carinho ao
magno problema da educação. O Colégio Diocesano de Lins e a Escola
Normal, o Colégio Municipal de Tupã e outras idênticas iniciativas nas paróquias, são obras de sua visão, esfôrço, sacrifício e patriotismo. Realização não menos grandiosa é o Seminário Diocesano, em Lins. Cumpria
assegurar obreiros para o ministério das almas. Surgiu então, magnífico em suas linhas coloniais, o edifício. Não conhecendo fadiga, seu espírito empreendedor ultimava agora os preparativos para a criação da
nova Diocese de Marília, circunscrição eclesiástica que abrangerá a zona
vastíssima e nova da alta Paulista. Em meio destas apostólicas atividades e depois de ter consagrado longa e preciosa vida em bem da Igreja
e da Pátria, volta para o seio de Deus para receber a recompensa eterna.
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Mons. Teófilo Guimarães.

1

Faleceu no dia 18 de março, em Ouro Fino, Sul de Minas, o venerando
Monsenhor Teófilo Guimarães, figura de projeção no clero mi.neiro e que
naquela cidade, usufruía de geral estima. Por êsse motivo, o seu desapa~
recimento causou grande consternação, tendo-lhe sido tributadas expressivas homenagens póstumas. Mons. Teófilo Guimarães nasceu em Passa
Quatro, Estado de Minas Gerais, em 5 de março de 1876. Era filho
de Teodoro Guimarães de Carvalho e da Sra. D. Francisca Rosalina Guimarães. Fêz seus primeiros estudos em sua terra natal, tendo entrado depois (1894) para o Seminário de Mariana, que cursou até fins de 1901.
Ai recebeu a primeira tonsura, das mãos do Bispo D. Silvério. Tendo sido
criada a Diocese de Pouso Alegre, no Sul de Minas, ai completou o curso
de seminário, recebendo, em 28 de dezembro de 1902, das mãos de D. João
Batista Correia Neri, a ordem de Sub-diácono. No dia 3 de janeiro seguinte recebeu o Diaconato e três dias depois, 6 de janeiro de 1903, foi ordenado sacerdote na catedral de Pouso Alegre. Iniciou o ministério como
coadjutor em Passos e Itajubá. Em 1904 foi nomeado vigário de Soledade
de Itajubá, hoje Delfim Moreira. A 1.º de agôsto de 1910 foi nomeado cônego catedrático, pelo 2. 0 Bispo de Pouso Alegre, D. Assis. Como tal foi
visitador diocesano. Por duas vêzes, exerceu o Vicariato em Santa Rita
do Sapuca!. Reitor do ginásio São José em Pouso Alegre, em 1911, no ano
seguinte presidiu, em Jacutinga, representando D. Assis, a 2.• Conferência
Eclesiástica da Diocese. Em 1913 foi nomeado delegado da União Popular de Belo Horizonte, e também governador do Bispado. De 1913 a 1915
foi visitador diocesano, percorrendo a Diocese de Pouso Alegre (que abrangia também a de Guaxupé) por 2 vêzes, tendo então administrado cêrca de
30.000 crismas. Foi cura da Catedral de Pouso Alegre. Pelo Santo Padre
Pio X foi nomeado Monsenhor e Arcediago do Cabido Diocesano, cargo
que exerceu até seus últimos dias. Em 25 de março de 1916, nomeado interinamente vigário de Ouro Fino, recebeu o encargo de preparar a diocese
para a recepção do novo Bispo, D. Otávio Chagas de Miranda, que ao tomar posse o efetivou naquele cargo. Em 1925 foi nomeado Prelado Doméstico de Sua Santidade Pio XI. Como professor, mister que exerceu por diversas vêzes com rara proficiência, teve por seus alunos pessoas que são
hoje figuras de destaque no clero e na sociedade brasileira. Em 1939, representando o Cabido da Diocese, participou do 1.º Concílio Plenário Brasileiro no Rio de Janeiro. Em 1941, celebrou suas bodas de prata sacerdotais, recebendo nessa ocasião muitas homenagens do episcopado, clero e
fiéis. Representou D. Otávio Chagas de Miranda na posse do saudoso
Arcebispo de S. Paulo, D. José Gaspar. Homem de fé, trabalhador apostólico e incansável, grande amigo do povo de Ouro Fino - que também
lhe deve a sua bela matriz, uma das maiores e mais ricas igrejas do Sul
de Minas - Mons. Teófilo Guimarães ali deixou imperecível lembrança.

Monsenhor Domingos Magaldl.
Em 18 de março faleceu em Tatuí, diocese de Sorocaba, o Revmo.
Monsenhor Domingos Magaldi. Filho legítimo de Nicolau Felfcio Magaldi
e de Maria Molitor Magaldi, nasceu o estimado sacerdote naquela cidade
a 29 de dezembro de 1881. Aluno do Seminário Episcopal de S. Paulo, recebeu a ordenação sacerdotal das mãos do Exmo. e Revmo. Snr. D. Duarte
Leopoldo e Silva em 6 de março de 1909. Em 8 de dezembro do mesmo
ano era nomeado pároco de Angatuba, onde desenvolveu notável ativi-
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dade que lhe granjeou a estima de tôda a população, e em 5 de fevereiro
de 1913 foi transferido para a paróquia de Sorocaba. Antes de ser criada a diocese de Sorocaba, ocupou na de Botucatú os cargos de Secretário
e Visitador Diocesano, Vigário Geral do Bispado, Consultor Diocesano,
e Governador por morte do Exmo. e Revmo. Sr. D. Lúcio Antunes de
Sousa. Foi cônego honorário da Catedral de Botucatú. Na criação do Bispado de Sorocaba teve parte relevante. Criado êste e cessando as suas
funções de Governador da diocese de Botucatú pela posse do novo Bispo,
voltou pa-ra Sorocaba, exercendo o cargo de Pároco da Catedral cumulativamente com as funções de Vigário Geral, Consultor Diocesano e membro
do Conselho de administração temporal. Em 30 de agôsto de 1926 foi agraciado pelo Papa Pio XI com o título de Camareiro de honra de hábito
roxo (Monsenhor). A 15 de setembro de 1933 foi transferido para ltapetininga, paróquia que deixou em 25 de setembro de 1934, passando a residir na diocese como avulso e mudando-se depois para S. Paulo. Sacerdote segundo o Coração de Deus, era dotado de extraordinária atividade,
de que deu prova na reconstrução de nossa Igreja Catedral. Era duma
bondade simples e encantadora que a todos atraía e o fazia de todos
estimado.
Cônego José Pedro Bellotl.
A 20 de maio faleceu em Tatuí (diocese de Sorocaba), onde exercia
o ministério paroquial com grande zêlo, o Revmo. Cônego José Pedro
Belloti. Filho de Antônio Belloti e de Teresa Aquino Belloti, nasceu o pranteado finado aos 19 de outubro de 1899 em Sorocaba, onde foi batizado a
12 de novembro daquele ano. Fêz seus estudos eclesiásticos no seminário
de Botucatú. Foi o primeiro sacerdote ordenado por D. José em a nova
Diocese de Sorocaba, aos 7 de março de 1925, na igreja catedral. Iniciou
o ministério paroquial em Bofete e Itaí, na diocese de Botucatú. Foram
campos de sua atividade paroquial: Piedade, Itaberá, ltapeva da Faxina,
Itararé, Pôrto Feliz, e Tatuí, onde a morte o veio surpreender na liça. Em
8 de dezembro de 1929, foi agraciado pelo Bispo com o título de Cônego
honorário da catedral de Sorocaba. Era pároco consultor e membro da comissão fiscal do seminário diocesano. Em todos os postos que ocupou na
Santa Igreja, houve-se com grande espírito de fé, sendo um dos sacerdotes mais zelosos da diocese. Acometido de mal súbito, em plena mocidade,
pediu e recebeu com edificação os Sacramentos, respondendo às preces do
ritual. Enquanto pôde falar, manifestou pesar pela :penúria de clero em nossa diocese, agravada -com sua morte.

Cônego Miguel Giacca.
Em Nova Veneza (S. Catarina), onde era vigário, faleceu a 5 de março
o Revmo. Cônego Miguel Oiacca. Nasceu aos 14 de julho de 1878 em Busca,
diocese de Saluzzo, na Itália, ordenando-se sacerdote aos 28 de dezembro
de 1902. Chegado ao Brasil em 1909, foi nomeado Vigário de Veneza. Fa.Jeceu aos 67 anos de idade incompletos, com 43 de sacerdócio, dos quais
36 passados no Brasil.
Era sacerdote piedoso e exemplar, cheio de zêlo pela salvação das almas. Veneza deve-lhe muito, e a sua memória será abençoada. Construiu
a igreja. Criou e incrementou as associações religiosas na sua paróquia.
Promoveu várias demonstrações religiosas de caráter coletivo, entre elas
o congresso eucarístico, em 1938, com programa competentemente aprovado; e, em 1941, um congresso catequfstico, ambos de salutar reper-
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cussão. Por êsses e outros trabalhos, mereceu ser nomeado Cônego Hono,rário da Catedral Metropolitana, em 21 de dezembro de 1940.
Pe. félix Guida.
Em Serranos, paróquia da Diocese da Campanha (Sul de Minas), veio
a falecer, confortado com os sacramentos, nos primeiros minutos do dia
28 de abril dêste ano, o zeloso sacerdote Pe. Félix Guida. Natural de Podéria, Itália, onde nasceu aos 18 de agôsto de 1879, foi ordenado sacerdote a 23 de dezembro de 1909. Licenciado desde 24 de julho daquele
·ano, seu campo de apostolado foi o Sul de Minas, embora residisse, de inicio, quase dois meses (22 de junho a 3 de ag. de 1910), na Arquidiocese
de S. Salvador. Aos 18 de dezembro de 1910 foi nomeado pároco de
Serranos, sendo também encarregado da paróquia de S. Vicente Ferrer,
no ano seguinte. Ao cabo de 34 anos de ministério na mesma paróquia de
Serranos, foi atacado de terrível enfermidade, que o prostrou ao leito por
muito tempo. Resignado, via progredir a doença e adivinhava que não lhe
poderia fugir. E Deus o chamou para o seu reino, depois de 36 anos de
sacerdócio, dedicados ao engrandecimento ·' da fé e à conservação dos
costumes.
Pe. Vicente de Paulo Rlzzo.
A 11 de abril faleceu em Indaiatuba, Estado de S. Paulo, o Revdmo.
Padre Vicente de Paulo Rizzo, Vigário daquela Paróquia. O extinto, que
era filho do Sr. Francisco Rizzo e da Sra. D. Miguelina Rizzo, era natural de Itu, tendo nascido a 5 de junho de 1891. Fêz seus primeiros estudos em Pouso Alegre, Estado de Minas, para onde foi levado por D. João
Correia Neri. Terminando o curso primário, voltou para Campinas, onde
fêz o curso dos seminários menor e maior, ordenando-se no dia 24 de
dezembro de 1916. Iniciando sua carreira no sacerdócio, exerceu sucessivamente os cargos de secretário particular de D. Neri, ministro do Colégio1
Diocesano de Campinas, secretário particular de D. Barreto, Bispo de Campinas, e Vigário das Paróquias de Americana, Itapira, Mogí Mirim e, por
último, de Indaiatuba, onde veio a falecer. O virtuoso sacerdote praticava
com o maior carinho a caridade, desvelando-se em socorrer a pobreza.
Em Indaiatuba fundou a Casa dos Pobres de S. Vicente e reformou a
Igreja Matriz. Era irmão de Monsenhor Luis Gonzaga Rizzo, Vigário geral
da diocese de Santos.
frei Humllls Thlele, O. P. M.
Faleceu a 19 de maio na Capital Paulista o Revdmo. Frei Humilis
Thiele, O. F. M., que prestava os serviços do seu ministério na igreja e
convento de S. Francisco. O virtuoso extinto nasceu a 24 de outubro de
1874, na cidade episcopal de Paderborn,. na Alemanha, e era filho de Jorge
T·hiele e de Elisabeth Kesselmeier Thiele. Recebeu no batismo o nome de
Conrado. Depois dos estudos primários e ginasiais, que fêz na sua cidade
natal, entrou no noviciado dos Revdmos. Padres Franciscanos da Província da Santa Cruz, que naquele tempo se achava em Harreveld, na Holanda. Na tomada de hábito, que se deu no dia 25 de setembro de 1892,
-recebeu o nome de Humilis, nome que honrou durante tôda a sua vida
religiosa pela prática da virtude da humildade. Tendo feito votos simples
a 29 de setembro de 1893, recebeu em seguida a sua formação filosófica
e teológica nos diversos conventos de estudos da provincia. Emitiu votos
solenes a 4 de outubro de 1896 e foi ordenado sacerdote no dia 14 de agôs-
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to de 1901. Já no mesmo ano veio para o Brasil, desembarcando em Florianópolis a 1. 0 de dezembro. Durante 22 anos Frei Humilis trabalhou com
grande zêlo em diversos lugares do Estado de Santa Catarina. De janeiro até julho de 1902 estêve em Rodeio, no noviciado da provlncia, como
confessor e coadjutor. Transferido para Santo Amaro do Cubatão, ai permaneceu até janeiro de 1906, nos cargos de Vigário Cooperador, Vigário
e de Superior da residência. De 1906 até 1911 encontramos Frei Humilis
em Curitibanos como coadjutor. Nesta vastíssima paróquia do planalto
de Santa Catarina e mais tarde até 1918, em São José, trabalhou zelosamente na difusão da doutrina de Cristo ao povo simples daquelas paragens. Missionou também as cidades de São Francisco, Florianópolis e Canoinhas, tôdas em Santa Catarina. Em 1924, foi designado para servir
no Convento de Santos, onde durante oito anos desenvolveu intenso apostolado como confessor e diretor espiritual. De fevereiro de 1932 até setembro de 1934, encontramo-lo como Superior de Santo Antônio do Pari e em
Guaratinguetá. Desde 1934, vinha servindo no Convento de São Francisco,
na capital paulista, trabalhando, sobretudo, com grande zêlo e dedicação, no
confessionário e na assistência aos doentes e pobres. Estimadissimo de
todos, sua morte causou grande tristeza aos seus irmãos de hábito e a
todos quantos o tinham por confessor, conselheiro e amigo.
Frei Domingos de Rlese, O. F. M. Cap.
Em 10 de março, faleceu em Taubaté, confortado com os santos sacramentos e assistido pelos seus confrades, o rev. P. Frei Domingos de
Riese, missionário capuchinho. Frei Domingos, no século João Torresan,
conterrâneo do Papa Pio X, nasceu em Riese, Treviso, Itália, a 27 de maio
de 1880. Entrou para o Seminário Seráfico de Taubaté em julho de 1896.
Fêz o noviciado em Piracicaba em 1900, emitindo em 1901 a profissão
simples e, em 1904, a profissão solene. Foi ordenado presbítero em São
Paulo, em 31 de dezembro de 1905, por Dom josé de Camargo Barros.
Concluídos os estudos teológicos, em janeiro de 1908, apressou-se para
iniciar a carreira missionária. Seu grande campo de apostolado foi Taubaté,
e mais ainda o Noroeste, mormente Penápolis e Biriguí. Dedicou-se a todos os ramos do apostolado cristão, mas interessou-se particularmente pelo
culto externo concretizado nas igrejas e capelas. Andou construindo capelas
por tôda parte, onde lhe cabia estender seu labor missionário. Além de
muitas capelas, que lhe devem a existência, seu nome está ligado à matriz
de S. Francisco em Penápolis, à de Xarqueada em Piracicaba, à de Biriguí,
e à igreja do Convento de S. Clara em Taubaté. Também a Santa Casa
de Penápolis é fruto do seu esfôrço. Ao mesmo tempo que se dedicava aos
múltiplos labôres do apostolado, cultivava o espírito religioso e observava
escrupulosamente as tradições da sua Ordem.
Frei Ricardo de Denno, O. F. M. Cap.
Na tarde de 7 de fevereiro do corrente ano, no convento de S. Clara,
em Taubaté, entregou a alma a Deus o Rev. P. Frei Ricardo de Denno,
um dos veteranos da Custódia Capuchinha da Imaculada Conceição. Frei
Ricardo nasceu em 5 de setembro de 1862, em Denno, Trentino, no então
império austríaco. Ingressou para a Ordem Seráfica em 7 de maio de 1878;
nela emitiu votos simples em 1879, e solenes a 27 de setembro de 1883.
Ordenou-se presbítero em Trento, a 5 de julho de 1885, e concluiu o curso
teológico em 1887. Findos os estudos foi nomeado lente, cargo que exerceu
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até fins de 1894, época em que, em companhia do revmo. Frei Bernardino
de Lavalle, veio para o Brasil, para aqui entregar-se à vida missionária.
Destacado para Taubaté, ali lecionou dois anos no Externato; e, em 1896,
na abertura do Seminário Seráfico naquela cidade, passou a lecionar aos
seminaristas, oficio que desempenhou, carinhosamente, durante 13 longos
anos, e deixou para assumir a espinhosa tarefa de Mestre dos Noviços,
à qual se dedicou com zêlo e ardor pelo espaço de nove anos. Em seguida
foi chamado para a diretoria dos estudantes no convento de S. Paulo, e,
após 14 meses, foi reintegrado no cargo de mestre de noviços, em Piracicaba. Em fins de 1936 voltou para Taubaté, onde contava numerosos
amigos e admiradores e onde, apesar de mui cansado e doente, não deixou
de prestar seu auxílio aos Confrades nos labôres do apostolado e do sacerdócio, e isto até os últimos meses de sua vida, quando Nosso Senhor houve
por bem chamá-lo para a recompensa eterna.
Frei Fernando de Seregnano, O. F. M. Cap.
Faleceu a 7 de janeiro no Convento de Santa Clara, em Taubaté, Estado de São Paulo, o Capuchinho Frei Fernando de Seregnano. Nascera
êle em Seregnano, na Austria, a 18 de janeiro de 1872. Entrou para a Ordem dos Capuchinhos no dia 24 de dezembro de 1889. Em 8 de julho de
1894 era ordenado sacerdote e três anos depois, a 3 de maio de 1897, aportava em nossa terra para vir exercer entre nós seu sagrado ministério.
Antes de partir, em atenção às suas nobres qualidades, foi agraciado pela
Santa Sé com o título honorífico de Missionário Apostólico. Trabalhou entre
nós com um ardor e zêlo sem medidas. O litoral, o sertão do Estado de
S. Paulo e todo o interior, desde as pequenas aldeias e choupanas dos
í,ndios e roceiros, até as grandes cidades, têm sido testemunhas de quanto
pode a graça do sacerdócio num coração ardoroso. Viveu 73 anos, dos
quais 55 como Religioso, 50 anos como Sacerdote e 48 como pregador da
verdade e da virtude em nossa Pátria que adotara como sua.
Frei André Blanco, O. Carm.

Aos 24 de abril faleceu, na cidade de S. José dos Campos, o Revdmo.
Frei André Blanco. Era natural de Hinajosa (Espanha), onde nasceu a 15
de outubro de 1907, sendo seus pais o Sr. Antônio Blanco e a Sra. D. Josefa Molero. Ingressou para a Ordem Carmelitana, na cidade de Jérez de
la Frontera (Espanha), fazendo a sua Profissão religiosa a 14 de setembro de 1924. Dotado de ótimas qualidades intelectuais, os seus superiores
o mandaram para Roma, onde freqüentou a Universidade Gregoriana, alcançando a !áurea doutoral tanto em. Filosofia, como em Teologia. Ordenou-se na Cidade Eterna a 30 de novembro de 1930. No ano seguinte veio
para o Brasil, desembarcando na cidade do Salvador a 13 de agôsto de
1931. Em nossa pátria desenvolveu excelente apostolado, mas infelizmente,
em setembro de 1935, sendo atacado de insidiosa doença, viu-se obrigado a transferir-se para o Sanatório da Santa Cruz, em Campos do Jordão.
Submeteu-se a várias intervenções cirúrgicas, na esperança de obter me·lhoras. Em outubro de 1939, veio para Mogí das Cruzes, onde residiu no
Convento do Carmo até setembro de 1944, quando sérias complicações o
forçaram a procurar tratamento médico mais especializado. Finalmente,
depois de ter sofrido muito, entregou piedosamente sua alma ao Senhor.

Necrologia
Pe. Romeu Oualandl, S.

J.

Faleceu no Colégio S. Luís da Capital de S. Paulo, na madrugada de
7 de junho, o Revmo. Padre Romeu Gualandi, S. J. Era natural da Toscana (Itália), onde nasceu a 28 de março de 1872. Concluídos os primeiros estudos, ingressou aos 15 anos de idade (19 de abril de 1887) na Companhia de Jesus, onde veio a tornar-se ilustre humanista, professor emérito e sacerdote virtuoso, de invulgares dotes de coração. O Noviciado,
fê-lo S. Revma. sob a direção do célebre Pe. Francisco Carini, na Casa de
Castel Gandolfo (província de Roma), da qual se transfe.riu para a Universidade Gregoriana, na Cidade Eterna. Em julho de 1895, concluídos com
brilho os estudos de Filosofia, partiu para o Brasil em companhia dos padres Natuzzi e Novais. Durante cinco anos foi professor e prefeito de disciplina nos colégios S. Luís, de ltu e "Anchieta", de Nova Friburgo (Estado do Rio.) De volta a Roma, concluiu o curso de Teologia e foi ordenado sacerdote. Em 1904 retornou ao Brasil, sendo festivamente recebido
em Itu a 25 de setembro. Até 1919 dedicou-se ininterruptamente ao magistério em Itu, em Campanha (Minas), onde foi mestre de Noviços juntamente com o Pe. José Maria Natuzzi, e em Nova Friburgo. De 1919 a 1931
residiu no Colégio Santo Inácio, do Rio de Janeiro, entregue a uma vida
verdadeiramente apostólica. De 1927 a 1931, acumulando funções, foi dedicado capelão da Casa de Saúde "Dr. Eiras", em Botafogo. Transferido
em 1931 para São Paulo, passou a residir na Igreja de S. Gonçalo. Ai foi
Ministro e Diretor Espiritual das Congregações Marianas de moços e das
Filhas de Maria. Sua dedicação e seu zêlo fizeram dêstes sodalícios, grandes e bem organizados núcleos de apostolado social, mantendo um jornal
quinzenário e obras de benemerência e cultura, de projeção na vida católica de S. Paulo. Em 1941, por motivos de saúde, foi transferido para o
Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Santos, onde dirigiu a Congregação das Filhas de Maria.
Retornou a S. Paulo em 1943, residindo no Colégio S. Luís. Educador
emérito, deixou nome consagrado no estudo das letras clássicas, de que foi
profundo conhecedor e professor abalizado. Apóstolo no pleno sentido da
palavra, foi em verdade plasmador de caracteres e seguro orientador de
almas. Dentre os seus inúmeros discípulos, contava-se o saudoso Arcebispo
de S. Paulo, D. José Gaspar de Afonseca e Silva.
Pe. Leonardo Müller, S. J.
Faleceu, a 24 de fevereiro, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o
P. Leonardo Müller, da Companhia de Jesus. Nascido em Santa Cruz, fêz
sua primeira Comunhão na velha matriz imperial de São João, já demolida para dar lugar à nova igreja majestosa. Em Pareci, no antigo PróSeminário, cursou humanidades, seguindo dai para Tôrres-Vedras, em Portugal, onde persolveu o noviciado e o juniorado da Companhia de Jesus.
Em Valkenburgo na Holanda freqüentou a Faculdade de Filosofia, voltando em seguida para o Brasil, onde exerceu o magistério em Pelotas, PôrtoAlegre e São Leopoldo. Era filho modêlo de S. Inácio. Encarnava o mais
autêntico espírito eclesiástico, que se manifestava no fervor com que celebrava o Santo Sacrifício da Missa. Era visto a miúdo na capela, perante
Jesus Sacramentado, a rezar seu Breviário, a desfiar seu Têrço. Era grande devoto de Nossa Senhora Rainha do Clero, de S. José e S. Francisco de
Assis. Como Diretor da Ordem Terceira da Penitência, no Seminário Central de São Leopoldo, insistia com seus membros que aproveitassem o nú-
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mero sem igual de indulgências, aconselhando: "Thesaurizate thesauros
in caelo." Inteligente, manejador arguto de idéias, dono de memória prodigiosa, era excelente professor para os que começassem a assistir às aulas
do primeiro ano, amadurecendo-lhes o espírito pelo ensino da Lógica e
da Crítica.
Pe. Oodofredo Schrader, S. J.
Após cruciantes padecimentos que o atormentavam de alguns anos para
cá, faleceu na noite do dia 10 de fevereiro de 1945, no Hospital de Caridade em Florianópolis, onde se achava internado, o rev. Padre Godofredo
Schrader, que durante seis lustros exerceu o professorado no Colégio Catarinense. Nasceu o Padre Schrader na cidade de Metz, Alsácia, em 22 de
março de 1875. Terminados os estudos ginasiais, iniciou o curso de medicina, mas antes de o concluir, em 25 de setembro de 1898, entrou na Companhia de Jesus. Veio para o Brasil em 1904, sendo ordenado sacerdote
neste mesmo ano em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Quatro anos depois retornou a Valkenburg (Holanda) para concluir seus estudos. Regressando ao nosso país em 1912, aqui permaneceu até a sua morte.

Pe. Nestor de Sousa, e. SS. R.
Após prolongada enfermidade, faleceu no dia 30 de abril, aos 54 anos,
no convento dos padres redentoristas da Penha, na capital paulista, o missionário Padre Nestor Tomás de Sousa. O extinto nascera a 29 de abril
de 1891, na cidade fluminense de Miracema. Em 1904 entrou para o Seminário Menor dos redentoristas em Aparecida do Norte, onde fêz curso
brilhante, dotado como era de grande inteligência. Na Baviera, em Gars
sôbre o Eno, cursou filosofia e teologia. Foi ordenado na cidade de Deggendorf, na Baviera, aos 20 de junho de 1915, pelo Bispo de Ratisbona,
D. Antônio Henle. De regresso ao Brasil foi lente no Seminário Menor de
Aparecida, depois, durante 24 anos, missionário zeloso e incansável nos
Estados de S. Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas. Percorreu também boa parte do Paraná pregando com muita dedicação. Na Congregação, além dos cargos de Superior em Cachoeira, Rio Grande do Sul e Araraquara, ocupou os de Procurador, Cronista e Arquivista da Província.
Sempre mostrou acentuada preferência pela gente simples e humilde, com
a qual tinha um dom especial de tratar. Era muito estimado como pregador de retiros.
Pregou mais de cem missões, fora retiros, triduos e novenas. Construiu
o convento de Cachoeira (Rio Grande do Sul) e iniciou a construção da
residência redentorista de Araraquara. Adoeceu na missão de Botelho, em
setembro do ano passado. Faleceu assistido pelos seus confrades, após
piedosa preparação.
'
Pe. João Weiss, S. S.
,faleceu no dia 10 de janeiro de 1945, em Três Lagoas (Est. de Mato
Grosso), o Revmo. Pe. João Weiss, depois de dois meses de dolorosa doença. Nasceu o Pe. Weiss em Essen, Alemanha, aos 10 de julho de 1905.
Eram seus pais católicos fervorosos. Ainda moço, começou a carreira comercial. Estudou na "Academia Comercial de 'Berlim", e já aos 19 anos
obteve uma ótima colocação num dos mais importantes Institutos Bancários da Alemanha. Vendo, porém, a abnegação dos Salesianos de Essen,
em prol da juventude, decidiu fazer-se Salesiano. Ingressou para o Noviciado no dia 15 de agôsto de 1925, em Ensdorf, e cursou filosofia na cidade de Helenenberg. Em 1927 veio para o Brasil. Foi ordenado sacerdote
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por D. José Carlos de Aguirre. Trabalhou em Bagé, Campinas e Rio do
Sul, como Di-retor e pároco. Nos dois últimos anos, foi o fiel companheiro do pranteado bispo de Corumbá, D. Vicente Priante. Repartiu com êle
dores e sofrimentos, porquanto adoeceu no mesmo dia e o seguiu para a
eternidade logo depois. D. Pio de Freitas, Bispo de Joinville, atesta: "O
Pe. Weiss, tão jovem, tão engenhoso, de tanta habilidade, de tão bom espírito e boa vontade, terminou assim sua carreira neste purgatório, deixando-nos privados de seu valioso concurso no campo de luta. Havia êle
encontrado a posição que lhe convinha: uma situação de relêvo, onde poderia desenvolver livremente seus dotes e prendas."
Frei Ambrósio Daydé, O. T. R.
Faleceu na madrugada de domingo, dia 7 de junho, em São Paulo no
Convento do Santuário de Fátima (Sumaré), onde se achava em tratamento, Frei Ambrósio Daydé, Vigário Geral da Diocese de São Luis de
Cáceres e Superior da Missão da Ordem Terceira Regular de São Francisco. Natural da França, há mais de 40 anos que vinha dedicando a sua
operosidade ao serviço missionário, no Estado de Mato Grosso, onde fundou e dirigiu o jornal "A Cruz" e ocupou vários cargos de importância
religiosa e social. Trabalhado·r incansável, fundou a igreja do Bom Despacho de Cuiabá, a Catedral de Cáceres, o Dispensário e Hospital da mesma
cidade. Frei Ambrósio contava 71 anos e era membro ilustre da Ordem
Terceira Regular de São Francisco de Assis, com sede em Albi, na França.
Pe. José Finetto, C. P. S.
,faleceu, no dia 2 de fevereiro, em Itobi, Estado de S. Paulo, o Revmo.
Padre José Finetto, da comunidade Estigmatina de Casa Branca. Nascido
na Itália, em 1881, veio para o Brasil, iniciando o ministério apostólico em
Castro e Tibagi, no Paraná. Nomeado, em 1936, coadjutor do vigário de
Casa Branca, foi, a seguir, promovido a pároco de Itobi, cargo que exerceu
até pouco antes do seu falecimento.
Mons. Pedro Hermes Monteiro.
A 15 de fevereiro faleceu em Fortaleza, Ceará, com a idade de 74
anos, o venerando sacerdote Monsenhor Pedro Hermes Monteiro. Era na.tural de Icó, onde nasceu a 18 de janeiro de 1871. Matriculou-se no Seminário de Fortaleza, a 9 de março de 1885, e recebeu ordens sacerdotais a
30 de novembro de 1893. De março a novembro de 1894, foi coadjutor do
Crato, depois do que se transferiu para o sul do pais. No Estado do Rio,
exerceu as funções de Vice-Reitor do Seminário de Campos e Secretário do
Bispado Fluminense, do qual chegou a ser segundo Governador. Em 1908,
Monsenhor Pedro Hermes regressou, definitivamente, ao Ceará.
Mons. Francisco Pinto da Cunha.
,faleceu no Rio de Janeiro, no Hospital da Ordem Terceira dos Mínimos de S. Francisco de Paula, Monsenhor Francisco Pinto da Cunha,
antigo capelão do noviciado da mesma Ordem. O extinto nasceu a 31 de
janeiro de 1870, no Estado do Cea·rá, tendo sido ordenado a 30 de novembro de 1893. Muito moço ainda, veio para o Rio, onde foi presidente da
Insigne Colegiada e irmão da Irmandade do Príncipe dos Apóstolos S. Pedro. Foi, também, vigário de Conservatória, no Estado do Rio de Janeiro,
tendo sido um sacerdote erudito, bondoso e cultor da música sacra.
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Mons. Luís Pinto Bastos.
Faleceu no dia l.º de abril, em Caiteté, Estado da Bafa, Monsenhor
Luís Pinto Bastos, Vigário-geral daquela Diocese. Era seu irmão o Dr.
João Evangelista, residente em Piratininga.
Pe. Angeto Bartolomei.
No dia 15 de junho faleceu em Assis, Estado de São Paulo, o Rev.
P. Ângelo Bartolomei. Nascido em Toscana (Itália), veio o extinto para o
Brasil em 1894, trabalhando primeiro como missionário entre os colonos
italianos de S. Paulo, identificando-se em pouco com a alma brasileira.
Foi pároco sucessivamente em Itaporanga, Cajurú, Anhambi, Nova Granada,
Vila Poloni, Uretama e Cândido Nota, deixando vestígios de sua atividade benéfica em todos os lugares, construindo igrejas e encaminhando
meninos para a carreira eclesiástica, distinguindo-se entre êles o atual
Prefeito de Agudos Pe. João Batista Aquino. Seu entêrro realizou-se em
Assis, sendo presidido pelo Sr. Bispo diocesano D. Antônio José dos Santos.
Pe. Péricles Leite Monteiro.
Faleceu na capital baiana, a l.º de maio findo, o Revdmo. Pe. Péricles
Leite Monteiro, Vigário de Barracão. Nasceu a 1.º de janeiro de 1915, em
Terra Nova, município de S. Amaro da Purificação, de pais cristãos e fervorosos, que lhe sobrevivem: o Snr. Zózimo Gomes de Melo Monteiro e
D. Maria da Conceição Leite Monteiro. Ordenado sacerdote a 1. 0 de dezembro de 1940 na Catedral-Basílica, pelo Exmo. Revmo. Sr. D. Augusto
Alvaro da Silva, foi nomeado, meses depois, Vigário Cooperador de S. Bárbara. Em 1942 passou a reger a paróquia do Riachão de Jacuípe, sendo
ao mesmo tempo Vigário ecônomo de Gavião.
Pe. Carlos Oerchsheimer.
No dia 4 de abril faleceu na diocese de Campinas (S. Paulo) o Rev.
Pe. Carlos Gerchsheimer. Sacerdote exemplar pela virtude e espírito de
fé, Sua R.evma. exercia ultimamente o cargo de Càpelão do Hospital S. Rosa
de Lima, em Serra Negra, quase privado de tôda locomoção, em conseqüência de pertinaz moléstia nervosa. Ainda assim não deixou de exercer
um apostolado zeloso e <;aritativo entre os internados do referido Hospital, onde se achava igualmente recolhido há anos, em tratamento. O Sr.
Bispo Diocesano fêz-se representar nas exéquias pelo Revmo. Mons. João
B. Lisboa, Vigário Forâneo da Comarca de Amparo.
Pe. Evaristo Oonzatez.
No dia 4 de março faleceu em S. Paulo, no Asilo S. Ângelo, o zeloso
e dedicado ex-vi-gário da Catedral de Jaboticabal, Pe. Evaristo G<;mzalez.

Pe. Manoel Pinto Coelho.
-Com 88 anos de idade, faleceu, em R.io Piracicaba, Estado de Minas,
o Padre Manoel Fernandes Pinto Coelho, que, por mais de meio século,
foi vigário dessa cidade, onde sempre gozara de grande estima.
Pe. Antônio Tomás de Castro.
Faleceu na cidade de Santa Luzia, no dia 11 de maio, o R.evmo. Pe.
Antônio Tomás de Castro, que foi vigário durante o período de 14 anos,
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ai tendo chegado a 22 de março de 1922, retirando-se em fevereiro de 1936.
A dolorosa noticia do seu passamento abalou e consternou profundamente
tôda a população, que devotava ao estimado sacerdote uma sincera admiração, verdadeira amizade e grande veneração.
Pe. Jacinto Castelo Branco.
Ocorreu, na Casa São Luís (recolhimento) do Rio de Janeiro, o falecimento do revdmo. Pe. Jacinto Castelo Branco, natural do Piauí. S. Revma.
fêz seus estudos no Seminário de Olinda, Pernambuco, tendo exercido o
seu ministério no Norte e sido secretário do arcebispo D. Luís Raimundo
da Silva Brito.

APRECIAÇÕES
The Mystery of lnlquity, by Pau I H a n I y F u r f e y, Professor and
Head of the Department of Sociology, The Catholic University of
America. - The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 1944. 1 vol.
enc. 145X205 mm, 192 págs.
No primeiro e no último capitulo do seu livro o Autor, que é um
esclarecido sacerdote, professor e chefe do departamento de sociologia
na Universidade Católica da América, expõe o que entende por "Mistério
da Jniqüidade" - expressão usada por S. Paulo na segunda de suas epístolas aos Tessalônicos - e indica os remédios que lhe opõe o catolicismo.
O "Mistério da lniqfüdade" é, em ítltima análise, a existência do mal neste
mundo que poderia ser t:im paraíso para os homens, se êles quisessem
viver de acôrdo com a lei de Deus. Em vez disso é para êles um inferno
- um inferno temporário que conduz ao inferno eterno - porque vivem
submetidos à lei do Demônio. E isto não só porque estão sujeitos aos
erros de suas imperfeitas inteligências, e aos enganos de suas paixões,
mas, sobretudo, porque estão continuamente sob a influência de fôrças
mais poderosas do que as naturais, às fôrças tenebrosas do espírito do
mal, que usa abundantemente da violência e da mentira para alistar os
homens em suas hordas, afastando-os da influência salutar de Deus e da
Igreja. Essas fôrças, que se desencadearão no fim do mundo, já estão, no
entanto, em atividade entre nós, como observou S. Paulo na passagem
aludida. E' claro que, para lutar contra tal espécie de inimigos os meios
puramente naturais são insuficientes. E' indispensável recorrer aos meios
sobrenaturais, "à oração e à penitência", como aconselhou Pio XI, aos
sacramentos e sobretudo à Missa e à Sagrada Eucaristia, como indicou
Leão XIII. Porque, como se viu na Rússia, no México, na Espanha e agora, mais ou menos, em todq o mundo, ainda que sem igual violência, o
que procuram conseguir as fôrças do mal é arrancar do coração dos homens a fé em Cristo, a confiança em sua Igreja, a obediência aos seus
mandamentos. A luta não é só entre o êrro e a verdade, o bem e o mal,
natural e racionalmente considerados, mas entre a Igreja e o Mundo, o
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Reino de Cristo e o Reino de Satã, os membros do Corpo Místico de
Cristo e os do Corpo Místico do Demônio.
Êste aspecto profundo e predominante do problema do mal na sociedade e que não pode deixar de ser tomado em consideração, sob pena
de mutilação da realidade, é que constitui propriamente o "Mistério da
lniqüidade", o qual só pode ser conhecido e combatido efetivamente à
luz da teologia católica e com os meios que só ela fornece. São por isso
incompletos, inadequados, ineficazes, os estudos e as atividades que, relativamente aos problemas sociais, tomam os sociólogos agnósticos que não
querem contar, nos seus trabalhos, os fatôres sobrenaturais entre os que
êles se dispõem a analisar ou empregar.
Dentro dêsse problema geral e grave do "Mistério da lniqüidade",
inclui-se, contudo, um outro, interessante especialmente para os católicos:
o do "conformismo" dêstes com os seus adversários, os "mundanos", os
"filhos de Satã", no modo de encarar, julgar ou combater os males sociais.
"E' inútil procurar uma explicação lógica para a existência do conformismo
de católicos. O fenômeno não é filho da lógica: é filho da covardia. Porque
é necessária uma coragem fora do comum para ir de encontro à opinião
dominante, e essa coragem falta ao conformista. Ê.le procura parecer estar
conjuntamente do lado da caça e do lado do caçador; quer agradar ao
mesmo tempo aos católicos e aos incrédulos. No fim de contas não o conseguirá e será repudiado por ambos os contrários; mas isto é que o conformista não admite e, na sua alma indecisa e fraca, acha que tal atitude
é muito hábil, prudente e razoável." (Pág. 31.)
A maior parte do livro é empregada pelo Autor em esvurmar e patentear amplamente aos nossos olhos essa terrível chaga do catolicismo
contemporâneo que é o conformismo com as opiniões do mundo. Ê.le
aponta as causas e motivos que induzem certos católicos de pouca coragem
ou insuficientemente desprendidos de ligações e interêsses mundanos a
se lançarem por êsse caminho de compromissos com os adversários de
sua religião, na esperança falsa de conservarem ao mesmo tempo a amizade de Deus e os benefícios que o "mundo" lhes proporciona: riqueza,
empregos, fama, posições. . . E, depois de mostrar nitidamente, em um
capítulo conciso e brilhante, que Cristo não foi conformista, desmascara
e estuda várias e diferentes formas que reveste o "conformismo" de católicos na sociedade moderna: na concepção e ensino da sociologia, por
exemplo, no uso da riqueza, na execução de obras de assistência social, na
propositura e na resolução da questão operária, na vida conjugal e familiar, na apreciação dos problemas provocados pelas relações de pessoas
de raças diferentes e pelas do indivíduo com o Estado, em um regime de
exagerado nacionalismo. . . Em tôdas essas ocasiões o esfôrço do "conformista" é subtrair o assunto em foco da alçada da religião, é mostrar,
por exemplo, que a sociologia é uma "ciência" puramente empírica e natural, independente de qualquer· influxo teológico, ou que o emprêgo da
riqueza ou a remuneração dos operários em uma indústria são questões
exclusivamente "econômicas", ou que as atitudes políticas nada têm que
ver com o "credo" das pessoas que as executam. Isto redunda, quase
sempre, em esconder, mutilar, falsear a doutrina católica no que tem de
característico e essencial cada vez que é aplicada a uma dessas questões
e que as suas soluções contradizem ou ultrapassam abertamente ou que
são preconizadas, no momento, pelos jornais, pelos professôres, pelos
estadistas não católicos, que ignoram o sobrenatural, mas são aplaudidos
30*
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por um público igualmente ignorante nesse assunto, ou antes, apostado em
combater quem não queira partilhar com êle dessa ignorância.
A conclusão é clara e precisa. Para combater o "Mistério da lniqüidade" ativo hoje no mundo é indispensável o recurso aos meios sobrenaturais. E aos católicos, aos quais incumbe levar por diante êsse combate, é necessário que empreguem resolutamente êsses meios, em vez de se
aterem, como os incrédulos, unicamente aos meios naturais, e, em vez de
cortejarem a êstes ou com êles se emparelharem no tratamento puramente
naturalístico ou "científico" e "técnico" dos problemas sociais, rompam
corajosamente com êles, desistam dêsses métodos insuficientes, e, pondo
cada coisa no seu lugar, dêem aos aspectos científicos e téc11ic(l~ desi;aR
questões a devida atenção, mas lembrem-se que o seu aspecto fundamental
e primordial é o sobrenatural que só os filhos obedientes da Igreja podem
conhecer em sua plenitude e eficazmente remediar. "Devemos romper inequivocamente com o mundo moderno", conclui o Autor. "Saí do meio dêles
e separai-vos, disse o Senhor." (2 Cor 6, 17.) E' nossa obrigação mantermonos fiéis à nossa própria doutrina social, que é ao mesmo tempo única
e característica. "E não vos conformeis com êste mundo, mas reformai-vos
no vosso espírito novo." (Rom 12, 2.)
E' nessa orientação, lidimamente evangélica, que devemos nos conservar, conforme claramente mostra o Autor dêste livro, se em tôdas as
questões e atividades em que tivermos de intervir nos quisermos manter
fiéis ao ensinamento do catolicismo e não degenerar em meros "conforP. A. Oliveira.
mistas" do mundo e traidores de Cristo.

Direito das Religiosas, pelo Pe. Frei A n t ô n i o d a C. J a r d i, O. F. M.
Traduzido, adaptado e atualizado pelo Pe. O e r a I d o F e r n a n d e s
B_i j os, C. M. F. - Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, 1945, 1 vol. br.,
14,5 x 21,5 cm, 349 págs. Cr $25,00.
O fim principal e exclusivo da presente obra é apresentar as leis do
Código de Direito Canônico que se referem às freiras de clausura e: às
religiosas das congregações. Respigando no Código os cânones que a Igreja aplica às Religiosas, o Autor reuniu-os e dispô-los por ordem de matérias, comentando-os com a precisão exigida nos diferentes casos a fim
de que as Religiosas tivessem um tratado completo, claro e conciso e por
êsse meio chegassem ao conhecimento perfeito da doutrina contida no
Direito vigente e assim procedessem com segurança na observância de
todos os preceitos canônicos.
A tradução portuguêsa do presente livro foi preparada pelo Pe. Geraldo Fernandes Bijos, C. M. F., que durante algum tempo foi secretário
do célebre Pe. Larraona, C. M. F. , então diretor da conhecida revista
"Commentarium pro Religiosis" publicada em Roma. Diz o tradutor no prefácio: "Apresentamos modestamente esta tradução aos estudiosos e às
boas religiosas de nossa terra. O trabalho original do ilustre Franciscano
viu em pouco tempo duas numerosas edições que provam, melhor do que
qualquer asserção nossa, os méritos dêste livro. Já antes uma religiosa do
Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas (Minas) fizera,
em manuscrito, uma versão dêste livro. Ela se contentou com fazer uma
simples tradução, mas era necessário adaptar a obra ao nosso pais, introduzindo pequenas alterações e atualizá-la, apresentando os documentos
mais recentes emanados da Santa Sé. Compulsamos, pois, cuidadosamente
todos os documentos mais recentes da Cúria Romana referentes às religiosas, principalmente os da Sagrada Congregação dos Religiosos e da
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Comissão Pontifícia para a Interpretação Autêntica do Código de Direito
Canônico, apresentando resumidamente tudo aquilo que nos pareceu útil
e oportuno. Nos últimos três anos nem sempre conseguimos ter à mão
o órgão oficial da Santa Sé; esperamos, portanto, na benignidade dos
nossos leitores, que conhecem perfeitamente as circunstâncias em que escrevemos êste livro. Tivemos em mente, e parece que o conseguimos, conservar intata a doutrina apresentada com tanta segurança pelo Autor,
mesmo quando talvez discordássemos do sábio parecer do ilustre Mestre.
Nesta versão procuramos mais a fidelidade do que as galas de linguagem
bem alheias de um trabalho jurídico, mais ainda tendo em conta que a
terminologia canônico-jurídica em nossa língua é incipiente e está à espera de mestres que lhe imprimam um cunho genuinamente português."
A obra compreende 12 partes, que tratam sucessivamente: I. Do estado religioso; II. Das Fundações e supressões; III. Do govêrno externo da
religião; IV. Do govêrno interno da religião; V. Do govêrno espiritual
das religiosas; VI. Dos bens temporais; VII. Da admissão na religião;
VIII. Das obrigações das religiosas; IX. Do culto divino; X. Dos privilégios
das religiosas; XI. Da saída da religião; XII. Das sociedades de mulheres
que vivem em comunidades sem votos. O Apêndice traz o elenco das
questões que devem ser respondidas pelos superiores e superioras dos
Institutos de votos simples na relação a ser enviada à Santa Sé cada cinco
anos. O índice alfabético das matérias (págs. 323-341) é de grande utilidade para a consulta rápida.
As religiosas de nossa terra estão de parabéns por terem agora um
Pe. L. Ribas.
guia seguro preparado e atualizado por mão de mestre.

Mestre de Apóstolos, Rumos Novos do Ministério Sacerdotal, por Mons.
A v e 1 i n o O o n ç a 1v e s. - Coleção "Pensamento e Ação", Lisboa,
1944, 1 vol. br., 12Xl9 cm, 284 págs.
E' pena que o titulo dêste livro não seja bastante expressivo; pois
embora o subtítulo se refira a "Novos rumos no ministério sacerdotal",
fica-se, à primeira vista, sem saber em que consistem êstes "novos rumos".
No entanto, o livro não trata de outra coisa senão da atividade sacerdotal
dentro ou a propósito da Ação Católica. A nosso ver, título mais apropriado
seria "A função do Padre na Ação Católica". Não obstante êsse pequeno
defeito no título, o livro é uma jóia e merece ser lido por todos os sacerdotes brasileiros. Desde que Pio XI lançou a idéia da reconquista da sociedade pela Ação Católica, uma grande responsabilidade pesa sôbre o
clero. A sorte da A. C. está nas suas mãos. Diz muito bem o Pe. A. Rocha, S. J., numa apreciação do presente livro: "A atividade do sacerdote
com relação a êste movimento que os Papas quiseram e. que, por todo
o mundo, se foi implantando sob a direção da hierarquia, está de antemão indicada. Não pode ser outra senão de absoluta dedicação, de confiante
entusiasmo, de rendida obediência. Nem outra se pode compreender. Que,
por vêzes, se tenham encontrado roces, indiferenças, menos apreços, explica-se; ,tudo o que é novo, tudo o que vem bulir com rotinismos, tudo o
que desperta sonolências, pode, ao comêço, ocasionar rabujices. Necessita-se
de muita indulgência, de paciente bonomia, de caridade condescendente,
para não se suscitarem atritos. E' questão de ir formando, pouco a pouco; de ir impondo, por tôda parte, os organismos da A. Ç., sem bruscos
encontrões." (Brotéria, nov. 1944, p. 468.)
O Autor dêste livro, que é diretor da revista eclesiástica "Lumen",
é especialista no assunto. Pois desde 1934 é Secretário geral da Ação Ca-
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tólica Portuguêsa e braço direito do Assistente Geral, atualmente D. Manuel Trindade Salgueiro. Em 8 capítulos, redigidos de maneira clara e sintética, trata dos seguintes assuntos: 1. A divina mensagem; II. O Padre
e a Ação Católica (conhecimento e prática da A. C.; objeções improcedentes; os religiosos e a A. C.); III. Função do Assistente (continuador
da missão de Jesus Cristo; delegado da hierarquia; fiel servidor da A. C.;
colaborador dos outros Assistentes; Assistente e mestre dos associados da
A. C.; representante do pároco); IV. Fisionomia moral do Assistente (o
homem; o cristão; o padre; o educador); V. Pároco e Assistente (promover; alimentar; utilizar); VI. Ação social do clero (dever social do padre;
missão social do padre; o movimento português); VII. Ut sint unum (união
dos Assistentes entre si; união do clero em tôrno da A. C.; união dos fiéis
pela A. C.); VIII. Conclusão. Do capitulo "Ut sint unum" transcrevemos o
seguinte trecho: "Há entre o clero, tanto secular como regular, quem
não goste da Ação Católica. Se a tal atitude os movesse o descontentamento por verem- que ela não atingiu ainda o que devia ser, nem deu
todos os frutos desejados, ninguém lho levaria a mal. Há muito quem
sinta o mesmo desejo e o conseqüente desgôsto de o não ver satisfeito.
Não está, porém, na crítica demolidora de alguns, senão na cooperação
efetiva de todos, o melhor meio de se chegar lá. A Ação Católica é obra
para muitos anos e de muita gente. Requer paciência e trabalho aturado.
Porém, outro motivo, em geral, os move. Combate-se a Ação Católica,
porque se vê nela a rival de qualquer obra que se fundou ou di_rige, ou se
ignora totalmente o que ela representa para a vida da Igreja, ou se discorda de qualquer aspecto da sua organização, do seu programa ou do
seu método, ou se antipatiza com pessoas que· a dirigem em' qualquer dos
planos da sua orgânica, ou finalmente, não se quer fazer o sacrifício de
trabalhar por ela e com ela. Qualquer destas razões se mostra porém ...
sem razão." (Pág. 234.) Muito importante nos parece também o que o
Autor escreveu sôbre a "Ação social do clero". Enfim, recomendamos a
Pe. M. Lucena.
leitura do livro e a prática dos seus ensinamentos.
La Acción Católica Especializada, por P e d r o B a y a r t. Versión castellç1.na de A I b e r t o S p i n e 11 i Z i n n n i. Cqn prólogo, adaptación
y notas dei Pbro. Dr. E n·r i que R a u. - Ed. Desclée, De Brouwer,
Buenos Aires, 1944, 1 vol. br., 13X20 cm, 226 págs.
O problema da Ação Católica especializada, ou a formação e penetração dos diferentes meios sociais por representantes dêsses mesmos meios,
adquire de dia para dia maior importância. "Muitos sistemas e métodos
têm fracassado, diz o Pe. Rossi num artigo publicado nesta revista (REB
1944, p. 830), porque trazem um vicio de origem, partindo de visões errôneas ou confusas que não retratam a realidade como ela é. Na sociedade existe uma diversidade de situações pessoais, recebendo cada indivíduo uma missão providencial a cumprir. A especialização compreende e
respeita essa ordem objetiva, com as diversidades de idades e sexos (homens, senhoras, moças, moços, crianças), de profissões ou ambientes (operários, estudantes de vários graus, independentes). A especialização, visando a vida cristã e o apostolado, vai mais além: estuda o homem no
seu ambiente, no seu meio, porquanto não desconhece a influência do meio
sôbre os indivíduos."
Essa influência - segundo explica muito bem o Pe. Rau no seu brilhante prefácio ao livro de Bayart que a benemérita editôra Desclée de
Buenos Aires acaba de publicar em versão castelhana - repousa sôbre
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fundamentos de ordem sociológica, psicológica e sobrenatural. Fundamento sociológico: cada meio tem sua configuração particular, material e
moral; as preocupações dum estudante não se confundem com as de um
operário; ora, êsse meio exerce uma influência sôbre o indivíduo. Fundamento psicológico: grande parte da atividade humana tem sua explicação
psicológica na imitação. Fundamento sobrenatural: cada alma tem uma
vocação que ela, sómente ela, deve realizar neste ambiente, com êstes
recursos. Segundo Guerry a especialização é uma pedagogia adaptada,
concreta, orgânica. E' uma pedagogia adaptada às necessidades das almas,
que devem conquistar seus destinos eternos, através de sua existência temporal, no seu meio providencial de vida. E' uma pedagogia concreta:
não se situa num plano estranho à vida real, mas orienta como nesse
meio familiar, social, profissional se deve proceder como filho de Deus.
E' uma pedagogia orgânica: não é um indivíduo que se debate com suas
dificuldades pessoais; são sêres humanos que pelas mesmas aspirações,
reconhecendo os grandes empecilhos de seu ambiente, se unem numa
ação organizada para transformar êsse meio.
Recomendamos a leitura do livro do professor Bayart, o qual, embora
não constitua um tratado sistemático, teórico-prático do assunto, ajudará
o sacerdote a compreender melhor o apostolado do meio pelo meio. O livro
divide-se em duas partes. A primeira parte traz uma conferência realizada
pelo Autor por ocasião da Semana Social de Niza, em julho de 1934, sôbre
o tema: Uma pedagogia social; a Ação Católica especializada. A conferêhcia é subdividida em quatro capítulos que siío: 1) A A. C. especializada; 2) Uma experiência tipo: a J. O. C.; 3) Sua possível aplicação em
outros meios; 4) A A. C. e o catolicismo social. A segunda parte se
compõe de 45 "Notas": ligeiros comentários sôbre importantes textos pontifícios que se referem à A. C. especializada. em particular. O livro merePe. M. Lucena.
ceu uma aprovação de S. S. Pio XI.

A Realistic Philosophy, by K. F. Rei n h ar d t, Ph. D. - The Bruce
Publishing Company, Milwaukee, 1944, 1 vol. enc., 14.5X22 cm, XII+
268 págs. $2.75.
O Autor, presentemente professor catedrático das línguas germânicas
na Stanford University, Califórnia, sintetiza no prefácio o escopo da
obra. Contra a tendência moderna de focalizar apenas êste ou aquêle
aspecto parcial da realidade, descurando consciente ou inconscientemente
a visão do conjunto, pleiteia o Dr. Kurt Reinhardt pela volta à visão total
da realidade, porque "só uma filosofia de realismo integral é capaz de
elaborar uma síntese intelectual e moral, que reconhece devidamente o
valor essencial da matéria e do espírito, do corpo e da alma, dos sentidos
e do intelecto, do natural e do sobrenatural." (Pref. pág. 9.) Representante
único e verdadeiro dêste realismo integral, como prova o autor, é a
"philosophia perennis", isto é, o sistema filosófico que resulta da combinação feliz dos elementos certos da sabedoria grega e das especulações
mais sutis do espírito cristão. Por isso, o livro baseia-se sôbre a filosofia
escolástica, sobretudo do Doutor Angélico.
Além de uma breve introdução de caráter histórico (de valor discutível); a obra abrange duas partes. A primeira, que compreende os capítulos "O ser e a realidade" e "Ação humana e valores morais", é um
brevíssimo compêndio de metafísica e ética gerais. Quer-nos parecer, entretanto, que a excessiva simplificação do assunto nestes capítulos prejudica a sua compreensão. Outro inconveniente resulta da ambigiiidade ou
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falta de exatidão no emprêgo de certas locuções filosóficas. São suscetíveis de retificações as definições respectivas dos conceitos do Ser,
da analogia de proporcionalidade, da substância, etc., nas quais o Autor
parece afastar-se da opinião comum dos escolásticos.
A segunda metade do livro é dedicada ao estudo da filosofia polftica
e econômica e contrasta favoràvelmente dos capltulos da primeira parte.
Neste setor especializado o Autor se revela conhecedor do assunto, e o
que escreveu na 2. • parte, deve ser considerado uma contribuição valiosa
e de interêsse supremo para o momento atual. E' digna de encômios a
exposição segura das grandes encíclicas sociais de Leão XIII e Pio XI.
A obra será lida com indiscutível proveito por todos que, familiarizados com a doutrina dçt "philosophia perennis", souberem descobrir as
P. W. Carvalho.
falhas e deficiências da primeira parte.
Psicologia Animal, pelo Pe. Dr. Frei R em b e r to Rei n h ar d t, O. F. M.
- Espasa-Calpe, Argentina, Buenos Aires, 1944, 192 págs.
Partindo do fato inegável que no animal há algo mais do que um
mero conglomerado de componentes materiais, o Autor mostra na primeira
parte a grande diferença que há entre a vida animal e os movimentos de
uma máquina complicada, de um "mecanismo fisiológico". A faculdade de
aprender, perceber e sentir, a par com tendências e ações instintivas,
fazem concluir pela existência de um fator dirigente no próprio animal.
Se bem que a presença dêste fator coloque o animal num nível essencialmente superior ao mundo anorgânico, fica, porém, intata a diferença essencial entre o animal e o homem, como evidenciam as investigações
feitas na segunda parte. A mão de muitos exemplos, inclusive os celebérrimos casos de "animais inteligentes", deduz-se claramente que os animais não possuem a faculdade de formar conceitos e racioclnios. A obra,
que contém centenas de experimentos e observações diretas da biologia
animal, é mais do que uma mera compilação de pesquisas alheias. E' um
estudo profundo e ao mesmo tempo original, sendo que, pela primeira
vez, o tema é desenvolvido sistemàticamente sob êste aspecto particular.
O Autor, Doutor em filosofia e ciências naturais, foi por longos anos professor de filosofia na Alemanha, e reside atualmente em Buenos Aires.
•
P. W. Carvalho.
Fact and Fiction ln Modern Science, by H e n r y V. G i 11, S. J. Fordham University Press, New York, 1944, 1 vol. enc., 14X22 cm,
VI+136 págs. $2.50.
O grande interêsse do homem da atualidade pelos fatos e resultados
da ciência moderna, e a sempre crescente influência dos "vulgarizadores",
cientistas de segunda categoria que, não raras vêzes, em jornais e revistas,
procuram reavivar o materialismo do século passado, são os dois fatôres
principais que levaram o autor a escrever êste livro. Em 14 ensaios sucessivos, encontramos uma exposição clara e segura dos fatos de maior
relevância da mais recente investigação cientifica. Apontam-se, outrossim,
as "ficções" da ciência, erros que derivam dos preconceitos dos assim
chamados vulgarizadores, como também das próprias ciências quando ultrapassam o âmbito de sua alçada, ou ainda da transposição de dados
de uma ordem científica à outra diferente, sem que se tomem as precauções necessárias. A finalidade da obra resume-se, sobretudo, na análise
daqueles aspectos da ciência em que ela entra em contato com a filosofia
e a religião. Assim a obra do Rev. Pe. Gill pode servir de orientação para
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todos que querem conhecer o ponto de vista católico em face da ciência
moderna.
O Autor principia com a consideração de algumas particularidades
do conhecimento cientifico. Em seguida aborda a interpretação dos fatos
da física atômica, aplicando-lhes o hilomorfismo dos escolásticos. Outros
ensaios ocupam-se com diversos capítulos da física mais estreitamente
relacionados com a religião e a filosofia, como sejam: o princípio vital
a entropia, o determinismo, a evolução. Há, também, um capítulo dedicad~
aos fenômenos do espiritismo.
O penúltimo capítulo revela a posição oficial da Igreja em face da
ciência. Cita o Autor as palavras do Papa Pio XI, nas quais encoraja os
sacerdotes a se dedicarem ao estudo das ciências profanas, na medida
dos seus talentos e possibilidades. Agindo assim, diz o S. Padre, êles não
renegam a sua profissão clerical, mas contribuem eficazmente para a
maior glória da Igreja e de sua Divina Cabeça, Cristo Jesus. O livro conclui com a exposição do argumento da existência de Deus baseado no
principio da causalidade.
Escrita em linguagem clara e convincente, a obra é destinada a fazer
grande bem aos intelectuais católicos, sobretudo aos estudantes das ciências naturais. Recomendamo-la também aos nossos seminaristas do curso
de filosofia.
P. W. Carvalho.
Escola Franciscana. História e Filosofia, pelo Pe. I 1í d i o S o u s a R i beiro, O. F. M. - Vol. de 120X 190 mm, 206 págs. Edições Gama,
Lisboa, 1944.
A participação do pensamento franciscano, na história das idéias,
foi e é brilhantíssima. Por Alexandre de Hales, abre o seu caminho. S.
Boaventura franqueia-o a uma falange entusiasta de discípulos, que irradiam na especulação em sentidos divergentes, a formar uma tradição fecunda e compreensiva, à qual Escoto, o grande luminar, como que vem
dar consistência científica e definida. Os seus discípulos organizam, no
campo metafísico, as doutrinas do mestre e canalizam a especulação teórica e intelectualista para o campo fecundo da vida interior, até aos mais
altos vôos éticos da mística. Perdendo o contato do sensível e do concreto? Não exclusivamente.
R. Bacon, temperamento positivo, envereda pelos rumos do experimentalismo científico. Raimundo Luto, um dos mais curiosos espíritos da Idade
Média cristã, é o porta-voz apologético da ciência racional do Ocidente,
em face da invasão racionalista árabe. Pedro Auriol esboça tendências
de reação nominalista, que Occam acentuará e sistematizará, fenômeno que,
por antítese, concorrerá para relevar e definir as doutrinas do Doctor
Subtilis.
Que princípios definem a escola franciscana? Quanto ao método, assenta nestes três artigos. Em primeiro lugar, sabedoria diz mais respeito
ao bem do que à verdade, donde a primazia 'do movimento afetivo e místico sôbre o discurso. Daí, o acentuado lirismo, digamos assim, da vida
mental franciscana. A pobreza austera enflora o espírito. Em segundo
lugar, carência de distinção nítida entre filosofia e teologia. A ciência do
finito projeta-se no infinito; a ciência do natural, de fato, enquadra-se na
ciência do sobrenatural: dois ramos ou ordens de saber, formalmente distintas, mas integradas, harmônica e intimamente, numa única sabedoria
cristã. No realismo franciscano de S. Boaventura, o scitum e o creditum
são expressões distintas da mesma vivência humana objetiva, onde a ciên31
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eia se nutre de caridade e a caridade se ilumina de ciência. Duns Escoto
discrimina, como S. Tomás, filosofia e teologia; mas essa discriminação
não o impede de alçar-se, em vôos metafísicos, sôbre o conteúdo da fé,
e a fé torna-se, para o seu espírito sutil, não uma simples super-estrutura
da espécie, mas o complemento harmônico da razão. Daqui, já se infere
que orientação seguirá o pensamento franciscano na paisagem da sua
evolução histórica. Na síntese harmônica do real humano, Platão, que
para além do imediato e transitório vive na aspiração do transcendente
e do eterno, merece-lhe decidida, porém não exclusivística preferência.
O platonismo franciscano, com efeito, integra-se naquele ecletismo augustiniano, feito de intelectualismo e misticismo, em que se verifica uma inserção maravilhosa da sapiência de Platão na ciência de Aristóteles. Esta
linhagem augustiniana nem tolhe a originalidade da escola, nem exclui
outras ascendências: de Avicena e Algazel, por exemplo.
As teses fundamentais da doutrina franciscana podem reduzir-se a 6:
a) O ser, como tal, ou tudo o que é simplesmente inteligível, é o objeto
primordial e adequado da inteligência; b) tudo o que tem de si mesmo
uma razão de inteligibilidade constitui, positivamente, um valor entitativo.
A concepção filosófica franciscana do mundo é, por isso, acentuadamente
pluralística e conseqüentemente admite o conhecimento intuitivo do singular, um princípio singularizante de individuação, a atualidade da matéria
primeira, que entra na constituição de todos os sêres corporais, independentemente de qualquer forma, a pluralidade das formas, a independência
substancial da alma humana e a distinção formal, isto é, uma distinção
média entre a distinção real e a puramente lógica, no que respeita aos elementos constitutivos das coisas, (realidades), e as próprias coisas constituídas ou seja as existências individuais (res).
e) A filosofia franciscana, na dicotomia valorativa da vida intelectiva
e afetiva, pronuncia-se abertamente pela preferência da segunda à primeira. E', por isso, uma filosofia voluntarista, isto é, valorizadora da autonomia da vontade, e não intelectualista. d) O conhecimento da existência de
Deus não é só possível por demonstração racional, fundada na causalidade,
mas também por demonstração baseada na experiência introspectiva: a
idéia de Deus é espontânea e natural na alma humana, o que não quer
dizer que seja inata. e) Na questão fundamental do problema crítico,
a percepção racional da objetividade do conhecimento humano fundamenta-se ou legitima-se, em última análise, pelo recurso a uma iluminação
especial ele Deus no intelecto agente, por meio das suas idéias arquétipas
ou exemplares. f) No debatido problema da possibilidade ou impossibilidade da criação "ab retemo", a escola franciscana pronuncia-se pela negativa e conseqüentemente pela demonstrabilidade racional, ou seja independentemente da fé, do princípio do mundo no tempo. Eis, nas suas linhas
gerais, o complexo doutrinal típico da Escola Franciscana, o qual se caracteriza por um profundo humanismo, principalmente na modalidade que
êle reveste em Escoto. Bem fêz, o Sr. Pe. llidio Ribeiro, em salientá-lo,
nestas páginas cristalinas e atualizadas ao máximo. Por elas, familiarizamo-nos com uma das mais fecundas correntes doutrinais que, arrancando
brilhantemente ,da Idade Média, se tem mantido com esplendor até hoje.
O que o A. realizou para as linhas gerais do pensamento franciscano em
geral, esperamos que muito breve o realize para a história do pensamento
franciscano em Portugal, que está à espera dum benemérito cavouqueiro
que desenterre riquezas inestimáveis, que ainda fazem ocultas. - (Bro·
D. M.
téria, jan. 1945.)
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Jus Matrimoniale Comparatum. Jus Civile Matrimoniale in Statibus frederatis Americre Septentrionalis cum Jure Canonico comparatum, auctore
C u I v e r B e r n a r d o A I f o r d. - Anonima Libraria Cattolica Italiana, Roma; J. P. Kenedy & Sons, New York ( distributors in U. S. A.);
1938, 1 vol. enc., 16 x 24 cm, 550 págs.
Neste livro o Autor faz um estuclo comparativo entre o direito matrimonial civil dos Estados Unidos e o direito matrimonial canônico da Igreja Católica. A comparação não se refere a tôdas as leis, mas apenas àquelas que dizem respeito ao matrimônio enquanto é contrato ou ao matrimônio "in fieri", como sejam: os impedimentos, os requisitos preliminares
antes da celebraçfw do matrimônio, a forma que deve ser observada e a
dissolução do matrimônio. No capítulo I o Autor explica o escopo e a divisão do seu trabalho da seguinte maneira: "Qm:estio in dissertatione prresenti tractanda sic formaliter enuntiari potest: Qurenam sunt leges civiles
matrimoniales vigentes qure impedimenta, pncliminaria, formam et dissolutionem matrimonii respiciunt; in quibusnam respectibus juri canonico
Codicis similes sunt; et qu::enam diversitates jus canonicum inter et jus
civile habentur? Qmestio nostra tractabitur juxta ordinem sequentem:
Primo loco prrenotiones necessari::e juridic::e exponuntur de juribus quibus
matrimonia reguntur, de auctoritatibus competentibus in hac re, et de natura
matrimonii. Deinde, datur conspcctus brevis historicus de jure civili Statuum
Frederatorum Americre, pn:esertim quoacl jus matrimoniale. lta efformatur
pars introductoria. Sequitur pars secunda, in qua tractatur: 1) De impedimentis in genere, tum in jure canonico tum in jure civili; 2) De impedimentis in specie, et de nonnullis notandis circa dispensationes, rcstrictionem capacitatis, et effectus matrimonii prohibiti; 3) De pmlirninaribus
ante matrimonii celebrationem fáciendis. ln parte tertia sermo est: 1) De
matrimonii formis juridicis; 2) De matrimonii adnotatione; 3) De convalidatione; 4) De prenis contra violatores legis civilis sancitis. ln parte
quarta agitur: 1) De nullitatis matrimonii declaratione; 2) De divortio civili pleno seu a vinculo matrimonii; 3) De conjugum separatione quoad
thorum, mensam, et habitationem; 4) De secundis nuptiis." Em todos
êstes capitulas o Autor cita primeiro as leis canônicas relativas ao assunto; em seguida expõe as leis civis dos diversos Estados ela Federação; e finalmente acrescenta algumas observações críticas.
Pe. H. Borges.

lntroductio in Codicem, quam ín usum et utilitatem scholre et cleri acl
promptam expeditamque canonum interpretationem paravit et edidit
Adm. R. P. U d a 1 ri e u s B este, O. S. B., Rector Magnificus Collegii
lnternationalis Sane ti Anselmi, Romre; Consultor Supremre Congregationis S. Officii; olim luris Canonici Professor in Seminario S. Ioannis
Baptistre apud Collegeville, Minnesota. - St. John's Abbey Press, Collegeville, Minn., Editio altera, 1944, 1 vol. enc., 16X24 cm, 1000 págs.
O presente volume destina-se ao uso nas escolas, como livro de texto
ao lado do Código. Pela experiência de muitos anos o Autor chegou à
convicção de que para o conhecimento do Direito canônico não basta a
simples leitura dos cânones, mas se faz necessário um comentário que explique o sentido genuíno da lei. Assim resolveu publicar a presente "Introductio". Nos "Prolegomena" (págs. 6-48) são tratados os seguintes assuntos: I. Notiones, fundamentum et divisiones iuris universim spectati; II.
luris canonici notio, diversa nomina, partitio, scientia, comparatio cum
aliis disciplinis, utilitas et necessitas; III. De fontibus iuris canonici (de
fontibus exsistendi et cognoscendi); IV. De societate in genere et de Ec31 *
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clesia ut societate in specie. Seguem (págs. 49-973) sucintos comentários
explicativos e interpretativos de cada um dos cânones do Código de Direito
Canônico. Síntese clara, doutrina jurídica sólida, notas históricas exatas
e linguagem apropriada são as qualidades que recomendam vantajosamente êste comentário. A primeira edição saiu em 1938. Nesta segunda
.edição foràm acrescentados os recentes decretos e decisões da Santa Sé.

P. L. Ribas.
Conferências Para Religiosas. Terceira Série, por Frei C e I e s t i n o,
O. F. M. - Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, 1945, 1 vol. br., 12X 19
cm, 272 págs. Cr $15,00.
Preceitua o Código do Direito Canônico (c. 509 § 2, n. 2) uma instrução quinzenal, em tôdas as comunidades religiosas, para melhor conhecimento da doutrina cristã e dos princípios comuns à vida religiosa. A fim
de facilitar ao Padre sobrecarregado de mil afazeres a tarefa da instrução
quinzenal, Frei Celestino, de algum tempo para cá, vem publicando as
suas "Conferências para Religiosas", as quais tiveram tão boa aceitação
que o primeiro volume (primeira série) já teve uma segunda edição. Acaba
de aparecer o terceiro volume, contando 24 conferências sôbre os seguintes
assuntos: O orgulho; A avareza; A impureza; A inveja; A ira; A gula;
A preguiça; Por que a dor; Os sofrimentos; Combate; Mortificação interior; Mortificação exterior; Mortificação, meio indispensável de santificação; Contradição; Exame de consciência; Amabilidade; Bondade; Jesus;
Vida oculta de Jesus cm Nazaré; Cristo, a luz do mundo; Jesus Cristo
Rei; A Paixão de Cristo e a religiosa; S. Francisco, outro Crucificado.
Redigidas em linguagem simples e clara, essas conferências estão destinadas a prestar um grande serviço ao clero atarefado e às próprias Irmãs
Religiosas. O Autor, na explanação dos seus temas, revela não só experiência invulgar na direção das almas, como cultura ascética proficiente.
Que não deixe descansar a sua pena, a fim de que em breve possa dar ao
Pe. M. Lucena.
prelo a quarta série de conferências.

Conferências Sôbre a Ordem Terceira Franciscana, por Frei F i d é I i s
d e A I c i r a, O. F. M. Cap. Traduzido do espanhol por Frei D i o g o
d e Freitas, O. F. M. - Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, 1945. 2
vols. 228 e 236 págs. Broch. Cr $10,00 cada volume.
As obras sôbre a Ordem Terceira, até bem pouco tempo, eram raras
em nosso idioma. últimamente é que vêm aparecendo algumas nesse gênero. E que são boas e explícitas para tornar mais conhecido instituto tão
recomendávei, principalmente em regiões onde não existem conventos de
franciscanos. Temos sôbre a mesa os dois volumes em epígrafe. E' ouro
de lei tanto pela competência do Autor como do tradutor. Se os diretores
franciscanos das fraternidades têm facilidade em compor suas conferências
mensais para as reuniões prescritas em Regra, não .assim, por certo, os
diretores de fraternidades dirigidas por sacerdotes do clero secular. E é
aí que a obra acima lhes prestará bons serviços auxiliares. As conferências
versam sôbre pontos da Regra e sôbre temas de atualidade em face da
Ordem. Tudo ao alcance do povo e em linguagem fácil e escorreita. Estamos convencidos de que essas conferências até serão lidas com agrado pelos terceiros em_ geral, tal o proveito espiritual que encerram.
A. R.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

469

Os Adventistas do Sétimo Dia, pelo Padre Aristides Ta eia 11 o. Vol.
3 da Biblioteca Apologética, dirigida pelo Padre Agnelo Rossi. - Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, 1945. 1 vol. broch. 96 págs. Cr $5,00.
E' êste um livrinho, de fato, útil. Há de esclarecer muita gente acêrca
da seita dos adventistas, que também andam pelo Brasil a enredar os incautos nos seus erros. O Autor, que mostra ser senhor da matéria, compôs
a sua obra de modo claro, objetivo e convincente, e sem entrar no terreno
de polêmica estéril. Na introdução, trata das origens dos Adventistas do
Sétimo Dia e de sua propaganda. A seguir, para opor aos erros a verdade,
divide o assimto em cinco capítulos: I. Qual o valor da Tradição? II. Que
devemos pensar do Milenarismo? III. Que dizer da guarda do sábado? IV.
Objeções e respostas. V. A guarda do domingo. E' de obras assim explanadas, breves e intuitivas, que precisa a nossa gente. Correrão fàcilmente
de mão em mão, produzindo grande bem a sua leitura.
A. R.
Formação da filha de Maria, por O d y Azevedo. - Editôra Vozes
Ltda., Petrópolis, R. J., 1944, 604 páginas. Broch. Cr $30,00.
Ody Azevedo não é desconhecida nas letras marianas do país. Já publicou outra obra e que agradou, porque entrou em 2.• edição. O presente
tratado nos parece completo no seu gênero. E está destinado a prestar
bons serviços nas Congregações Marianas Femininas. Nas duas primeiras
partes do livro, a autora se ocupa com a formação da aspirante e nas três
subseqüentes çla formação da Filha de Maria propriamente dita. Em capítulos bem explanados orienta as moças e donzelas acêrca do belo ideal
mariano. Suas preleções são interessantes, substanciosas e modernas na
boa acepção do têrmo, aproveitando escolhida literatura de autores de reconhecido conceito. Com habilidade e competência atrai as Filhas de Maria
para cooperarem na Ação Católica, na Obra das Vocações Sacerdotais,
na Catequese e no Apostolado do Sofrimento. De grande alcance são as
instruções sôbre a vida religiosa no claustro e o matrimônio e a família
católica. E' um livro que enche as medidas e que merece larga difusão
na Pia União das Filhas de Maria.
A. R.
O Cardeal Leme, Homem de Coração, por L a u r i t a P e s s o a R a j a
Gaba g I ia. - Livraria AGIR Editôra, Rio de Janeiro, 1945, 103 págs.
A Livraria AGIR Editôra está distribuindo uma excelente obra que
recomendamos, com entusiasmo, a nossos leitores. Trata-se de "O Cardeal Leme, Homem de Coração". Escreveu-a D. Laurita Pessoa Raja Gabaglia, que, membro e dirigente de várias obras católicas, sobretudo no
setor educacional, privou de perto com o saudoso Arcebispo. Essa intimidade de coração ressalta de seu livro, à mais rápida leitura. Admiràvelmente bem escrito, o livro atrai e prende a atenção desde as primeiras
linhas. A figura querida de D. Leme volta-nos à lembrança, e é um prazer
ir acentuando a leitura com os "sins" aprobativos de quem, como nós,
também o vimos de perto. A autora surpreendeu, de fato, o traço característico de D. Leme: "Deus, que por êle queria abençoar a muitos, dotou-o de
um grande e ardente coração humano que a sua Divina Graça transfigurou." As expansões dêsse grande e ardente coração, transfigurado pela
Graça, descreve-as a autora, depois de um inteligente e carinhoso exórdio,
mostrando o que fêz o saudoso Arcebispo pelos pobres, o que foi o seu
apostolado de amor às almas, como possuía o dom de fazer amigos, reservando ainda todo um capítulo sôbre o "amor filial de D. Leme" (admirável o retrato de sua mãe, D. Ana Pio da Silveira Sales!) para terminar,
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como em síntese, por mostrar a fonte de tôda a sua imensa Caridade:
"0 amor de Cristo".
Não temos nenhuma dúvida em afirmar que êste livro deve ser lido
por todos os católicos - pois todos êles guardam a mais grata lembrança
de nosso Cardeal - e também por quantos se interessem por uma biografia bem feita, no fundo e na forma. Merece também particular atenção
o prefácio que para esta obra escreveu o Embaixador José Carlos de Macedo Soares, ilustre homem público e membro da Academia Brasileira de
N. N.
Letras.
L'Unité d'Action des Catholiques, André Richard, docteur en théologie,
aumônier du College Sainte-Barbe. - Lettre liminaire de S. E. le Cardinal
Verdi e r, Archevêque de Paris. - Librairie Plon, Paris, 1939. - 1 vol.
br., 124Xl12 mm, VI+242 págs.
~ste livrinho, publicado em Paris antes da guerra de que mal acabamos de sair, e agora reimpresso no Canadá, chega-nos em momento oportuno: sua leitura será para nós de considerável proveito nos dias que estamos vivendo, dominados pela preocupação política.
Duas lições principais nos traz êste livro, uma histórica, outra doutrinária. A lição histórica decorre da lembrança, que êle nos aviva, dos importantes triunfos eleitorais obtidos pelos católicos, em 1935 e 1937, na
França, quando coligados sob a "Federação Nacional Católica" e apoiados pela hierarquia, impuseram a mais de um têrço dos candidatos aos
cargos públicos o compromisso de votarem e porem em prática medidas
legislativas conformes aos princípios católicos. Não importa que a situação
hoje tenha mudado e que, derrocados pelo "Front Populaire", pela política
do govêrno, pelo invasor, contaminados por ideologias adversas, de cunho
marxista, os católicos tenham perdido grande parte da sua influência, em
favor dos agrupamentos da "esquerda". O fato em si, porém, não perdeu
sua significação: enquanto coligados e firmes na propaganda e na defesa
das idéias que lhes são próprias, os católicos constituíram ali uma fôrça
que todos os elementos políticos tiveram de reconhecer e respeitar.
A lição doutrinária - ilustrada por êsse exemplo histórico - é a que
o livro todo propugna: a necessidade em que estão os católicos de se manterem coesos em tôrno das suas próprias idéias a fim de conseguirem
impô-las, ao menos em parte, aos legisladores do país e ao conjunto dos
eleitores .. Nessas páginas é freqüentes vêzes rememorada a advertência de
Leão XIII: "Les divisions eles catholiques aux élections son't un mal tres
grave. Elles ont été souvent, pour l'Église, la cause de cruelles vexations
et persécutions ... Plus de partis entre vous; au contraire, union complete
pour soutenir de concert ce qui prime tout avantage terrestre: la réligion,
la cause de Jesus Christ ... "
De fato, compreende-se fàcilmente que não convenha organizar um
"partido católico", que parecerá enfeudar a religião, e congregar em nome
da fé a todos os fiéis - somente para interessá-los por meras questões de
política partidária, por mesquinhos debates de técnica administrativa, ou
pela simples escolha, de candidatos igualmente dignos ou igualmente indignos dos cargos cobiçados. O mesmo, porém, não se poderá dizer quando
a política estiver na iminência de ferir ou abalar, sustentar ou instituir doutrinas jurídicas e sociais que entendem de perto com o catolicismo, como,
por exemplo, a liberdade da Igreja, a indissolubilidade do matrimônio monogâmico, a existência da propriedade individual ou familiar, o direito dos
pais sôbre a educação moral e religiosa dos seus filhos, o respeito à digni-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 5, fase. 2, junho 1945

471

dade da pessoa humana nos contratos ele trabalho, etc. Neste caso como
não é possível separar a religião da política, também não é possí~el admitir a divisão cios católicos entre si: todos estão obrigados a se unir sob
a direção da hierarquia, para defenderem ou promoverem coesame~te a
causa comum importantíssima. "Quando estão em jôgo os grandes interêsses <lo catolicismo - advertiu o Papa, na sua famosa Encíclica "Immortale
Dei" - não pode mais haver lugar, entre os católicos, para as dissensões
intestinas e para as divisões partidárias." O mesmo declarou em sua outra
Encíclica "Sapientire Christianre": "Quando o cristianismo é perigosamente
atacado pelos seus adversários a obrigação dos católicos é esquecer todos
os motivos de dissenção que os dividem e unir-se com um só pensamento
e sob uma só direção para a defesa conjunta da sua religião, que é o mais
valioso cios bens comuns."
Esse eminente e atualíssimo problema da união dos católicos na vida
política é que constitui o tema principal dêste livro. Outros, porém, mais
ou menos relacionados com êste, são também ai focalizados, como a construção, que aos católicos incumbe, da Cidade Eterna, isto é, da Igreja, no
meio da Cidade Terrena; as distinções e, sobretudo, as ligações da Ação
Católica com a Ação Política, sendo esta, muitas vêzes, modalidade daquela; as várias atitudes possíveis e convenientes, segundo as circunstâncias, cio
católico em face da política; e os meios mais eficazes de propaganda para
se espalhar e fortalecer a idéia da necessidade ela união dos católicos na
vicia política quando a importâncía dos interêsses em jôgo o requerer, a
critério ela Hierarquia e sob a sua orientação.
Claro, bem escrito, leve, moderado em suas opiniões, matizado e arguto em suas explanações, apoiado em textos pontifícios e aprovado pelo
então Arcebispo de Paris, S. E. o Cardeal Verdier, êste livro merece ser
detidamente lido pelos nossos católicos que a atividade política atrai.
Mesquita Pimentel.
Catholic Principies of Politics, The State and The Church, by J o h n A.
R y a n and Francis J. B o Ia n d. - The Macmillan Cy., New York,
1943. 1 vol. enc. 142X208 mm, X+366 págs.
Editado sob o patrocínio da National Catholic Welfare Conference o
presente livro destina-se a apresentar aos estudantes das Universidades
católicas e ao público em geral a súmula metódica e sistematizada do ensinamento católico a respeito das relações recíprocas do cidadão com o Estado. Encontram-se nessas páginas tanto a explanação da doutrina verdadeira, quanto a refutação das teorias errôneas neste assunto que abrange,
além elas questões de direito público nacional, as de direito público internacional.
Quatro encíclicas se acham aí reproduzidas e comentadas, no todo ou
em parte: as de Leão XIII "Libertas" e "lmmortale Dei", a de Bento XV
"Pacem Dei Munus", e a de Pio XII "Summi Pontificatus". O que mostra
quanto timbraram os Autores em se abeberar nas mais puras fontes da
doutrina católica.
Entre os assuntos tratados no livro releva notar os que concernem à
lei natural, à origem do Estado, à natureza da soberania, ao fundamento
moral da autoridade civil, ao fim e às funções próprias cio Estado, às relações da liberdade com a justiça e a lei, aos deveres e aos direitos do cidadão, à.s relações das nações entre si, à ética da guerra, e à organização
da sociédade internacional.
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Apreciações

O livro é de oportuna leitura, tanto para os que se interessam pela solução dos problemas internacionais, quanto para os que estudam a dos
problemas políticos nacionais, neste momento em que se antevêm desígnios
de radical reestruturação da organização pública do país assim como das
relações internacionais. Decorrente de principios verdadeiros, precisos e
claros, muito bem fundamentados e explicados, a doutrina exposta pelos
Autores, genuinamente católica, aplica-se luminosamente aos casos que
hoje mais se debatem. E, ao mesmo tempo que mostra a ilusão, o êrro,
o sofisma ou a malícia de várias teorias, muito patrocinadas na atualidade,
que se propõem dirigir a nova organização do mundo, sejam elas fascistas,
nazistas, comunistas ou liberalistas em vários graus e mais ou menos disfarçadas, também mostra a sensatez, a utilidade e, sobretudo, a verdade incontestável da doutrina católica. De fato, esta é a única que explica tôdas
as contradições e falhas das organizações sociais existentes, assim como
os remédios e alvitres certos que podem efetivamente saná-los, promovendo
a sua integração no plano providencial do universo pela subordinação das
leis humanas às leis divinas e a livre adaptação da vontade do homem à
vontade de Deus. Verdades simples, verdades antigas, mas que vale a pena
relembrar, especialmente nestes dias em que são tão geralmente desconhecidas ou esquecidas, mesmo por muitos católicos que se deixaram fascinar
pelo brilho falso de teoristas modernos, muito engenhosos, mas desatinados
pelas suas paixões e mais solícitos em servirem aos homens do que a Deus.

Mesquita Pimentel.
Catecismo Segundo o Evangelho, por Abbé E u g. C h a r I e s. - !.º volume, 150 págs. 2.º ed., broch. Cr $7,00. 2. 0 volume, 278 págs. 2.• ed.
broch. Cr $10,00. Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, R. J., 1945.
E' bom sinal o aparecimento em nova edição dêsses 2 volumes catequéticos. Agradaram certamente aos catequistas. Felizmente, olha-se já
para um método mais eficaz nas aulas de religião. A rotina vai passando. E as obras de Abbé Charles merecem franca aceitação. Que a
criança conheça melhor o Evangelho de Cristo é o que só podemos desejar. Êstes livros têm que cumprir, pois, uma missão especial em nossos
dias, em que muito povo ignora as mais belas passagens da S. Escritura.
E' um fato triste, que nós católicos conhecemos tão pouco a nossa Bíblia
enquanto os protestantes fazem uso constante e lucrativo dela. E' excelente, por conseguinte, o método que Abbé Charles adota em suas obras.
O método histórico e evangélico exposto nessas páginas é antigo e novo:
antigo, enquanto foi sempre o método predileto dos Santos; novo, enquanto tirado do esquecimento e modernizado.
/. C. D.
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perfección y virtudes crjstianas,
B. Aires 19.42, .3 vols. 697-701-653
pp,
Enc ... Cr $120,00
Roy, Mgsr. C., Pour former des
hommes nouveaux, Montréal i941,
206 pp.
Br. Cr $28,00
Sertllla.nges, A. D., O. P., La vie
catholique, Montréal 1944, ·2 vols.
Br. Cr $50,00
265-275 pp.
Subercaseaux, O. S. B., Vida benedictlna, B. Aires 1939, 81 PP.
.
Br. C1· $8,00
Tanquerey, Compêndio de teologia
ascético. e mfstica, Põrto 1940,
1038 pp.
Enc. Cr$55,00
Tasende, M. H., Formación del
Sentido
Religioso,
Montevideo
B1·. Cr $10,00
·1938, 132 PP.
Thibaut, R., L'union à Dieu, Montréal 1944, 308 pp. Br. Cr $35,00
Vercruysse, · B., S. J., Meditações
práticas, Põrto 1939, 2 vols. 644677 pp.
Enc."' Cr $50,00

BREVIARIUM ROMANUM
EDIÇÃO BENZIGER, NEW YORK
4 vols., capa de couro, corte doirado
Cr$ 800,00

OFFICIA PROPRIA
TOTIUS BRASILIAE
EDIÇÃO EDITôRA VOZES LTDA., 1944
1 vol. enc., corte vermelho, 195 págs.
Cr$ 30,00

REVISTA BtBLICA
com Secçjio Litúrgica e Homilias para os domingos e festas
Diretor: Mons. Dr. Juan Straubinger, Prof. de Sagr. Escritura no Seminário
de La Plata. órgão bimestral ilustrado, único em seu gênero
na América do Sul
A Revista tem por objeto: Fomentar a compreensão das Sagradas
Escrituras; promover os estudos exegéticos; orientar para Cristo mediante
sua Palavra e a Liturgia da Igreja.
Assinatura anual: Argentina - $ arg. 5; Bolívia - $ boi. 40;
Brasil - Cr $ 20,00; Colômbia - $ col. 2; Chile - $ chi 1. 25; Equador
15 sucres; Paraguai - $ par. 300; Peru - 6 soles; Uruguai $ ur. 2.50; Estados Unidos N. A. e México dólares 1.25; Espanha
- 12 pes.
Representante da "Revista Bíblica" no exterior: BOLIVIA, R. P. Nicolás Schmit, Oruro. - Brasil: Tipografia do Centro, caixa postal 1080
Pôrto Alegre, Rio Gr. do Sul. - COLOMBIA: R. P. Teodoro Wilhelm, Professor do Seminário, Cali. - CHILE: Sr. Miguel Sieber, Barros Luco 3078,
Santiago. - MÉXICO: "Buena Prensa", Apartado 2181, México, D. F. PARAGUAI: Professor G. Tabor, Méjico 473, Assunción, - PERU: R. P.
Juan Leugering, calle Marconi, 180, Lima, Orrantia. - URUGUAI: Apostolado Litúrgico, Paisandú, 759, Montevidéo.

Revista Litúrgica Argentina
Publicação Periódica de liturgia e Ciências Auxiliares
dirigida pelos R. P. Beneditinos de Buenos Aires
Diretor: R. P. André Azcá rate O. S. B.
Secretário: R. P. Bruno Avila O. S. B.
Advertências:
Assinatura anual . . ..................... $ 5,00 (arg.)
Número avulso 011 atrasado ............... $ 0,50 (arg.)
Pagamento adiantado
N. B. l .º A assinatura começa com o número correspondente ao
Advento (fim de novembro). Quem assina depois dessa época
receberá os números atrasados.
2.º - Para a remessa de colaboração assim como para assinaturas
novas, renovação das mesmas, pedido de exemplares, dirigir a
correspondência, acompanhada da importância, a esta direção
Revista Litúrgica Argentina -- Villanueva, 955
l:luenos Aires
ou
Revista Eclesiástica Brasileira
Editôra Vozes Lida.
Petrópolis, E. do Rio - Brasil

Não suje a sacristia com carvão de carvoaria!
Não estrague paramentos e tapêtes com brasas espalhadas!
Não prejudique as cerimônias com turibulos apagados!
Use CARVÃO SÃO CARLOS
Casa Sucena - Rio de Janeiro

"CHRISTUS"
REVISTA MENSAL PARA SACERDOTES

Diretor: Revmo. Mons. Gregório Aguilar
Editor responsável: José A. Romero S. J.
Publicação da "Obra nacional de la Buena Prensa", México, D. F.
Publica em cada número .os principais documentos da Santa Sé, do
Episcopado Mexicano, do Episcopa~o estran~ei:o. e das. cúria~ diocesan~s.
Interessantes artigos em. suas ~ec_çues _de H1stona, Hagiografia, Pregaçao,
Ação Católica lnformaçao e H1bhograha.
Alternam-~e em cada mês as secções de Sagrada Escritura, Dogmática, Patrologia, Cateq!1ese, Missio!o&ia, Moral, Sociologia, etc.
A redação é constituída por d1stmtos sacerdotes do Clero secular e
regular.
Assinatura anual $ 1.50 dólares ou Cr$ 36,00 (moeda brasileira).
Pedidos a Apartado 2181, Uonceles, 99 A - México, D. F.
ou à l{evista Eclesiástica Brasileira
Editôra Vozes Lida.
Petrópolis, E. do Rio - Brasil

------------------------------"LUMEN"
Revista de cultura do Clero
Publicada n1e11slll111e11tr em Lisboa, sob o alto patrocínio do Episcopado

Por/llg11ês.
Contém cm cada número cêrca de 70 páginas de texto, compreendendo os
mais variados e oportunos temas de cultura eclesiástica e várias secções, como
a de Assistência Eclesiástica, C011sultas, Revista das Revistas, Crônica dos

aco11tecime11tos 11acio11ais e i11ter11acio11ais, Atos Episcopais, Bibliografia, etc.
Co11ta entre os seus colaboradores represe11ta11tes da alta cultura eclesiástica portuguêsll, entre os quais a/g1111s ilus/,-es l'relados.
·
Dirige superiormente esta revista o Cônego Dr. Avelino Gonçalves, doutor
em Teologia pela Universidade Gregoriana, antigo professor do Seminário
Arquiepiscopal de Draga e atual Secretário Geral da Ação Católica Português;.,
Apresentação gráfica esmerada. Fornecem-se capas luxuosas para encardenação de doze fascículos.
Assinatura anual para o estrangeiro: países de taxa postal reduzida 35$000; países de taxa inteira -- 40$000 (moeda portuguêsa).
Pedidos à ADMINISTRAÇAO -

RUA CAPELO, 5-2.º -

LISBOA

CôNEGO ANTôNIO ALVES DE SIQUEIRA
do Seminário Central de São Paulo

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
456 págs.

Cr$ 20,00

EDITORA VOZES LIMITADA

Pe. PAULO LACHAPELLE

PSIQUIATRIA PASTORAL
222 págs.

Cr$ 18,00

EDITORA VOZES LIMITADA

JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES

O . POSITIVISMO NO BRASIL
336 págs.

Cr$ 20,00

EDITORA VOZES LIMITADA

KARL ADAMS

A ESS8NCIA DO CATOLICISl\10
Trad. de Tasso da Silveira
223 págs.

Cr$ 15,00

EDITORA VOZES LIMITADA

MONS. EMfLIO JOSE' SALIM
Diretor da Faculdade de Filosofia de Campinas

CltNCIA E RELIGIÃO
Apologia do Espiritualismo e do Cristianismo
327 págs.

Cr$ 15,00

Do mesmo autor:

APOLOGIA DO CATOLICISMO
.
.

Segunda edição, 472 págs.

Cr$ 30,00

EDITôRA VOZES LTDA.

CARLOS SA'

RETRATO DE SÃO FRANSISCO
269 págs. 17 estampas

Cr$ 25,00

EDITôRA VOZES LTDA.

B. SUBERCASEAUX DE VALDÊZ

AMALIA SUBERCASEAUX
255 págs.

Cr$ 20,00

EDITôRA VOZES LTDA.

Livros para Sacerdotes:
Psiquiatria Pastoral, pelo Padr;e Paulo Lachapelle. Versão portu-

guêsa, autorizada pelo autor, do Pe. Dinarte Passos, c. M. 222 pp.
Broch. Cr$ 18,00
Ritus pro Ordlnibus Conferendis ex Pontificali Romano a SS. PP.
Benedicto XIV et Leone XIII recognito ad utilitatem clericorum
Broch. Cr$ 3,00
cum Codice Juris Can. collatis. 64 p.
Carimias do Sacerdócio. Esboços e Apontamentos para Retiro de Sacerdotes, pelo Cardeal Adolfo Bertram. Trad. da 2.n edição original, por L. Cherne. 278 pp.
Broch. Cr$ 22,00
O Padre na Época Atual, por Frei Crisóstomo Schulte O. F. M.
Cap. Trad. do Pe. Salústio Figueiredo C. M. 288 pp. Broch. Cr$ 22,00
"Ad Timotheum" - Cartas a um neo-sacerdote, pelo Padre Ascànio Brandão. 140 pp.
Broch. Cr$ 5,00
De Relationibus inter Parochum Religiosum et eius Superiores Regulares. Auctore Pe. Conrado Delgado O. F. M. 160 pp.
Broch. Cr$ 16,00
Pelo correio mais o porte
Pusillum. Curtas Meditações Sacerdotais, por Frei Atanásio Bierbaum o. F. M. Tradução autorizada do Pe. Antônio da Cruz C. M.
4 vols. enc. de, em média, 240 p.
Cr$ 60,00
Conferências para Religiosas, por Frei Celestino O. F. M. Terceira
Série. Editôra Vozes Ltda., Petrópolis, R. J. 1945. 272 páginas.
Broch. Cr$ 15,00
"Memorlale ad Parochos". Carta Pastoral ao Venerável Clero na
Quaresma, pelo Cardeal Schuster, Arcebispo de Milão. 88 p.
Broch. Cr$ 4,00

Valiosa Obra para Seminários:

Synopsis Theologiae Dogmaticae
Auctore: Ad. Tanquerey.
Tomo I - De Religione revelata in genere - de Chrlsto Dei Legato - de vera Christi ecclesla - de constitutione ecclesire
catholicre - de fontibus revelationis - 810 pp.
Tomo II - De fide - de Deo uno et trino - de Deo creante e
elevante - de verbo incarna to - 872 pp.
Tomo III - De Deo sanctlflcante et l'emuneratore - seu gratla, de
sacramentis et de novissimis - 868 pp.
Tomo IV -'- De prenitentla et matrimonio · (pars dogmatica)
196 pp.
Os quatro volumes em brochura -

cr ssoo;oo.

A mesma obra encadernada em três volumes Pelo correio mais o porte
Pedidos à EDI'l'ôRA VOZES Ltda.
ca1x11, · postal, 23 ...:... Petrópolis, R. J.

Cr $330,00.

-FOLHINHA DO S.CORA<;ÃO DE JESUS

1946

1946

E' a folhinha preferida pelo público
brasileiro. * Já se publica pela sétima
Veja acima os cromos.
Prevez.
ciosa bússola cristã através dos dias
do ano. * Suas informações, tanto religiosas como astronômicas ou de valor
prático, são variadas, exatas e completas. * Guia indispensável no lar, no
colégio e no comércio. * O cromo
é linda policromia. * Verdaderio ornamento do lar.
Todo brasileiro e principalmente todo católico deve adquirir e difundir esta
folhinha. * E' a melhor editada no
Brasil. * Sua procura é grande.

*

*

Significativo ~rtigo para presente.

-

•

. O MHHO~ MISSIOMÁRIO QUE EMCOMTU
n,. no,u·u),Yl,:v

~

Continua em vigor a seguinte, que é a mesma do ano anterior:
Pelo correio
Pelo
registado reembõlso

Cr$
Cr$
5,00
1 exemplar 4,00
37,00
10 exemplares 35,00
69,00
20
"
65,00
158,00
50
150,00
300,00
100
285,00
582,00
200
550,00
400
1.050,00 1.114,00
500
1.255,00 1.335,00
1.000
" 2.455,00 2.615,00

Cr$
7,00
40,00
76,00
177,50
340,00
655,00
1.270,00
1.530,00
3.005,00

NOTAS - 1. A remessa, pelo correio, de um só
exemplar corre risco de chegar a destino danlflcada. Convém encomendar logo 10 exemplares e
difundi-los entre amigos e conhecidos.
FACAJJ(
2. Cada série de 10 exs. é acompanhada de um
OSEU
coupon numerado, que dá direito a um sorteie
PEDIDO
de bonificação cujos prêmios são bons livros nc
valor global de Cr$ 1.000,00.
3. O revmo. clero, colégios, institutos e casas comerciais que adquirirem
cem ou mais exemplares terão grátis a impressão de dizeres no cromo a
fim de que possam dar a folhinha como brinde.

R•l'lit•J!I ~ IQ Bl•I•I
Peço remeter-me .............................. exemplar.................. da "FOLHINHA DOS. CORAÇÃO DE JESUS", para 1946, e para êsse
fim envio junto a quantia correspondente de Cr $..................,......... ..
Nome ......................................................................................................................................................
Rua e n. 0

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

Localidade ..........................................................................................................................................
Estado .................................................................................................................................... ·.............. ..
Pedidos à
EDITORA VOZES Ltda. - Caixa postal, 23 - Petrópolis, R. J.
Filiais: RIO - Rua do Senador Dantas, 118-A
S. PAULO - Rua do Senador Feijó, 168
ou por intermédio de qualquer boa livraria, que
a mandará vir para atender o cliente.

Bihliotera de Cultura Católica
Em boa hora a Editôra Vozes Ltda. resolveu editar esta
série de obras de cultura católica, of er-ecendo assim às pessoas
cultas leitura sólida para estudo e reflexão.
São os seguintes os primeiros volumes da série:
Vol. 1. -

INTRODUÇÃO À SUMA TEOLóGICA DE S. TOMÁS DE AQUINO.
por Mons. Martinho Grabmann.
157 págs.
Cr$ 10,00

Vol. 2. -

FORMAÇÃO DE ESTAGU.RIOS DA AÇÃO CATóLICA.
pelo Pe. Agnelo Sossi.
135 págs.
Cr$ 8,00

Vol. 3. -

CRISTO NO PROTESTANTISMO.
pelo Pe. Dr. J. Keulers.
169 págs.
Cr$ 10,00

Vol. 4. -

A SANTIDADE CATóLICA.
pelo Pe. Raul Plus, S. J.
175 págs.
Cr$ 10,00

Vol. 5. -

O MÉDICO CATóLICO.
por C. Zawisch.
135 págs.
Cr$ 8,00

Vol. 6. -

FORMAÇÃO PARA O SACERDóCIO.
por Fr. Paulo de Santa Maria.
111 págs.
Cr$ 8,00

Vol. 7. -

A DOUTRINA DE FREUD.
pelo Pe. Antônio de Almeida Moraes Junior.
119 págs.
Cr$ 8,00

Vol. 8. -

FUNDAMENTO BiBLICO E DOGMÁTICO DA
AÇÃO CATóLICA.
pelo Pe. J. Will, S.
(Em preparo.

Vol. 9. -

J.

PROBLEMAS DE AÇÃO CATóLICA.
pelo Pe. J. Will, S. J.
, (Em preparo.

P. FR. ANTONIO DA C. JARDI, O. F. M.

DIREITO DAS RELIGIOSAS
Traduzido, adaptado e atualizado pelo

P. Geraldo Fernandes Bijos, C. M. F.
Vol. Br. de 349 págs.
Preço Cr$ 25,00
Do Prefácio do tradutor: "Apresentamos modestamente esta tradução aos estudiosos e às boas religiosas de nossa terra. O trabalho original
do ilustre Franciscano viu em pouco tempo duas numerosas edições que
provam os méritos dêste livro. Era necessário adaptar a obra ao nosso
país, introduzindo pequenas alterações e atualizá-la, apresentando os documentos mais recentes emanados da Santa Sé. Compulsamos, pois, cuidadosamente .todos os documentos mais recentes da Cúria Romana referentes às relijiosas, principalmente os da S. Congregação dos Religiosos
e da Comissao· Pontifícia para a Interpretação Autêntica do Código de
Direito Canônico, apresentando resumidamente tudo aquilo que nos pareceu útil e oportuno."

EDITôRA VOZES LTDA.
C. Postal 23, Petrópolis, R. J.

Não deixem de ler:

O CORPO MI STI C-0
Comentário da Encíclica "Mystici Corporis Christi"
pelo Pe. Dr. M. Teixeira Leite Penido
362 págs. 14x22cm.
Broch. Cr$ 25,00
pelo correio mais o porte
Esta obra coloca ao alcance de todos
os tesouros da monumental encíclica.

EDITôRA VOZES LTDA.

L"IVROS LITORGICOS
EDIÇõES BENZIGER, ·.NE\V YORK
· únicos élistrihuidorc~ no Brasil:

EDITôHA VOZES L'l'DA,
MISSALE ROMANUM
PRETO, 17x25cm', imitação de couro, corte doirado. . . . . . Ci'$
PRETO, 18x26cm, couro, corte doiraqo ................ CrS
VERMELHO, -17x25cm, couro, corte dour11do . . . . . . . . . . . Cr$
PRETO, 20,5x28cm, imitação de couro, corte doirado . . . . Cr$
VERMELHO, 23x31,5cm, couro, corte doirado ........... Cr$
VERMELHO, 25,5x28cm, çouro, corte doirado .......... Cr$
PRETO, 23x31,5cm, couro, corte doirado ............... Cr$
VERMELHO, 2:~x3 l ,5cm, couro, corte doirado . . . . . . . . . . Cr$

375,00
500,00
575,00
625,00
750,00
800,00
875,00
925,U0

MISSALE DEFUNCTORUM

PRETO, J9,5x27,5cm, imitação de couro, coite roxo ..... CrS 110,00
PRETO, 23x31,5cm, imitação de couro, corte doirado .... CrS 150,00

BREVIARIUM ROMANUM
PRETO, l lxl7,5cm, couro, corte doirado, 4 vols ........ Cr$ 800,0

C. M. DE HEREDIA, S. .J.

UMA FONTE DE ENERGIA
Tradução do Pe. Antônio de Almeida Morais Júnior
Volume brochado de 270 pâgs.

Preço Cr$ 18,00.

A primeira edição dêste livro,. feita no México, esgotou-se em dois
meses. Outras ediçôes espanholas saíram em Barcelona e Montevideo. O
livro jâ foi traduzido em francês, ingl~s e sueco. Acaba de· sair agora a
tradução portuguêsa autorizada. O Autor, ilustre jesuita mexicano e mundialmente conhecido pela sua famosa obra ."Los Fraudes Espiritistas", é
11111 mestre consumado na arte de escrever. Rompendo os antigos moldes
dos livros "piedosos" em grande parte fastidiosos, apresenta-nos aqui um
tratado sôbre a "fôrça" da oração, escrito em linguagem modetna e sumall]ente interessante, que prende a atenção do leitor .desde a primeira até
à tíltima página.

EDITúRA VOZES,. LTDA.
C. Postal 23, Petrópolis, R.

Printed in Brazll

J.

