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Adversários da Ação Católica.
Pelo Pe. D o m i n g o s O u g I i e I m e 11 i, C. M.,
Seminário Maior, Mariana, Minas Gerais.

Inimigos da A. C. ! Não seria o gosto do paradoxo ou desejo
·~scobrir o cisco no olho do· próximo que inspira semelhante
título? Nem uma coisa nem outra. Não é mais absurdo falar de
inimigos ela A. C. quanto falar de inimigos da Igreja 1 do Cristo
e de Deus. Há-os tão numerosos! As melhores coisas encontram
sérios obstáculos; seus adversários são reais. Assim, quem não
sabe que existem inimigos da virtude, inimigos da sociedade, .inimigos da humanidade e inimigos até de si mesmos? 1 Para isto
compreender basta um exame do conceito que se esconde sob a
palavra inimigo.
Inimigo pode entender-se de três maneiras. Há, primeiro,
os inimigos positivos, formais, que odeiam Pº!:.. princípio, calculadamente maquinam planos de destruição e obstinadamente se entregam à obra com o fim ele arrasar o que lhes parece não poder
ou não dever existir.
Há uma segunda categoria de inimigos, que se podem chamar inconscientes. São os inimigos negativos que, sem querer,
prejudicam a outrem ou a uma obra. Isso acontece frequentemente com a evasiva ou abstenção de alguém, quando o bem a
realizar-se exige a sua cooperação. Ou mesmo, sem nenhuma intenção premeditada pode-se pôr um ato, que contrarie uma obra
ou seja desfavorável às pessoas.
A última classe de inimigos - estes especiosíssimos - é
daqueles que fazem o ma~ pensando fazer o bem. São os inimigos mascarados de amigos. Capazes de praticar os maiores absurdos com a convicção de estarem realizanqo a obra mais be'lemérita diante ele Deus e dos homens. Estes adversários são os
p 0res, porque geralmente imbuídos ele preconceitos que dificil. n-icnte desfazem. A inimigos deste jaez se referia o Cristo, quando avisava os discípulas que viria a hora em que todo aquele
que os ínatasse creria render a Deus um culto agradável. 2
t) Tob 12, 10.

2)

Jo

16, 2.

,. ..
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Assim discriminadas as diversas categorias de inimigos, não
é difícil a aplicação à A. C. Não se refere aqui ao pri!Jleiro grupo de inimigos. Estes são por demais evidentes e inevitáveis. Não
se trata pois dos inimigos da A. C. que estão fora da Igreja.
Os fins da A. C., sendo os mesmos fins da Igreja, e sendó ela
a principal arma da Igreja no campo de suas atividades, claro
.está que os inimigos da religião são na mesma medida inimigos
da A. C. E' o que se viu na Itália quando o Fascismo tentou suprimir a A. C., visando com isto golpear a Igreja. E' o que se
vê nos diversos países, pelo temor que experimentam os inimigos
da Igreja, quando esta organiza as fileiras do apostolado leigo,
enquanto eles mesmos se empenham em suscitar à A. C. toda
sorte de dificuldades. E' o caso dos protest~ntes no Brasil. 3 E'
ainda o caso dos comunistas, dos quais disse Pio XI: "Ou o
mundo se salva pela A. C. bem compreendida e sàbiamente dirigida, ou naufragará no comunismo ateu e selvagem." ~
Fala-se aqui dos adversários que a A. C. encontra entre os
próprios católicos, inimigos domésticos, "intra muros". Esta oposição, manifestando-se de modos diversos, não é uma mera hipótese e se encontra por toda parte. O Cardeal Pizzardo, no
discurso de posse de seu título cardinalício, salientou esta atitude de incompreensão de que a A. C. tem sido vítima entre os
católicos. Disse, entre outras coisas: "O simples nome de A. C.
suscita desconfianças e encontra incompreensões. Não só em
homens afastados por orientação e preparação, que não tendo
ideia alguma do sobrenatural, não podem compreender que coisa
seja o apostolado. Mas, mesmo entre os fiéis, muitos ignoram
a íntima essência da A. C. Entretanto, a definição da A. C., dada
pelo Santo Padre, em 19 de Junho de 1927, é de tal modo clara
que nenhuma dú_vida poderia surgir sobre a natureza e funções
da mesma. . . Todos deveriam acolher o premente apelo do Sumo
Pontífice, que vê crescer as necessidades de assistência religiosa
aos fiéis, por causa dos meios rapidíssimos com que os erros se
difundem no povo cristão, simultâneamente com a busca desmedida dos bens terrenos. Difusão favorecida pelos recursos poderosos de que se servem os inimigos de Jesus Cristo, em meio a
uma cultura que não admite nenhuma subordinação ao espiritual,
e uma civilização que esqueceu o etérno para ocupar-se só com
ª) Cf. R.E.B. vol. III, p. 619.
4)

Carta ao Arceb. de Quito.

·
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o temporal. Deveriam acolher o apelo do Papa especialmente
aqueles fiéis que tiveram abundância de dons. Deveriam fazê-los
frutificar para o bem do próximo e não enterrar os talentos." 5
E note-se que é facílimo ser adversário da A. C. De um
lado, Pio XI a identifica com a própria Igreja 6, a qual por sua
vez é o Cristo prolongando-se e atuando no tempo e no espaço.
Ora, quem não está com o Cristo, está contra o Cristo. 7 O
Cristo, por causa de seu papel de cabeça e mediador universal
e necessário dos homens, não admite meio termo ou neutralidade.
Só há dois campos, perfeitamente delimitados: o dos que lhe pertencem; o dos que lhe são adversos. Ele é realmente o sinal de
contradição 8 , a inevitável divisão dos homens. Da A. C. pode
se dizer o mesmo. Por seu caráter hierárquico, por sua finalic.iacle apostólica, sua urgente necessidade, ela se enquadra dentro das atividades naturais da Igreja, que são inadiáveis. Não
prestigiar a A. C., não apoiá-la ou promovê-la será sempre uma
atitude hostil à mesma. Será direta ou indiretamente, próxima ou
remotamente contrariá-la.
Pode-se pois sem a menor dúvida falar de inimigos da A. C.
que serão aqui estudados. Para maior clareza, serão agrupados
em três categorias:
Inimigos por parte da inteligência.
Inimigos por parte da vontade.
Inimigos por parte da atividade.
I. Inimigos por Parte da Inteligência.

A primeira categoria de inimigos da A. C. são os que a des-.
conhecem ou conhecem mal. Há de fato com relação à A. C. a
ignorância e a incompreensão.
1) A ignorância. - Não se pode pretender saber o que (:
a A. C. sem um estudo sério. Ainda que se conhecessem as diversas formas do apostolado da Igreja e toda a engrenagem das
associações, não se pode deduzir "a pari" o que seja a A. C.
Se ela enquanto apostolado é tão velha quanto a Igreja,
encerra um caráter específico de novidade que lhe é peculiar. Há
no apostolado da A. C. uma técnica, uma adaptação que deve ser
'I
Disc. aos Assist. ecles. dioc. da j. F. I.; cf. L' Assistente Eclesiastico, 1938, p. 565. Non abbiamo bisogno, 29-6-31.
7 ) Mt 12, 30.
8 ) Lc 2, 11
G) Disc. 1-5-37.
6)

31*
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conhecida. Este conhecimento deve ser haurido nos documentos
pontifício& - estes tão numerosos - que tratam do assunto, e
nos autores que se consagraram como especialistas da A. C.
•
Muita gente há que ignora a natureza da A. C., suas prerrogativas, seu objetivo e funcionamento. Daí a desestima com que
é, por vezes, considerada por alguns. Só a conhecem através daqueles que não a amam e difundem seus preconceitos.
Já se disse que o maior serviço que se pode prestar à A. C.
é estudá-la, mas estudá-la nas fontes primárias e diretas de informação1 estudá-la objetivamente. Se fosse mais conhecida,
grande parte das dificuldades desapareceria. "Há quem labore,
afirma Will, S. J ., em ideias obscuras acerca da natureza, finalidade e missão da A. C.; e essa situação pode chegar a ser perigosa, em sumo grau, pois não há pior inimigo do bem que a
ignorância. Figura como primeira condição de sua eficácia como
movimento mundial contemporâneo a compreensão exata e total
da A. C." 0
Ao contrário, quanto mais se conhece a A. C. tanto mais
entusiasmo se sente por ela. Neste ponto muito se assemelha
à Igreja, da qual dizia Tertuliano: "sàmente tem necessidade de
uma coisa: não ser condenada sem primeiro ser conhecida Hoc unum gestit interdum, ne ignorata damnetur." 10 Aqui, como
sempre, uma coisa não pode ser amada, se não for devidamente
conhecida. Um dos maiores males é a ignorância pretensiosa que
se tem das coisas e das instituições. Este mal· pode existir mesmo
em pessoas que, por sua natureza e funções, deviam dele estar
isentas. Mas o hábito de estudo gera frequentemente uma certa
presunção que leva a pensar que se entende de tudo, logo à primeira vista, sem querer aprofundar os assuntos. Por isso concitava Pio XI os alunos do Colégio Francês, em Roma, a se entregarem a novos estudos sobre os fundamentos bíblicos, dogmáticos, jurídicos e históricos da A. C. 11
2) A incompreensão. - Ao lado da ignorância e como consequência tem-se a incompreensão. A ignorância pode mante·r-se
mais ou menos passiva, alheia a medidas hostis. Neste caso, é
menos prejudicial. O pior é quando toma atitudes e se pronuncia.
Os problemas da A. C., p. 30, Ed. Vozes.
Apologet. cap. I.
11 ) 12-3-36; cf. Carta ao Card. Leme e episc. bras. 27-10-35. última
monita aos bisp. filip. 10-2-39.
9)

10)

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947

485·

A respeito da A. C. observa-se essa incompreensão que se manifesta de três modos:
a) os que confundem a A. C. com uma simples associação
religiosa, da qual se distingue talvez em grau. Seria assim a A. C.
apenas mais uma Irmandade que viria ajuntar-se às numerosas
já existentes. Esta desvirtuação da grande A. C. de Pio XI teria
as piores consequências. Seria fechá-Ia num quadro asfixiante, tirando-lhe a amplitude de ação e a liberdade de movimento. E'
a incompreensão da verdadeira natureza da A. C. Nada entretanto tão positivo como o ensino de Pio XI, a este respeito. Falando justamente às filhas de Maria, assim se exprimia: "Não
se pode dizer que todas estas formas de bem ( que são as obras
auxiliares) sejam verdadeiramente, literalmente e formalmente
"A. C." por assim dizer oficial: sómente queremos dizer que elas
podem e devem ajudar a iniciativa central da A. C." 12 Não menos claras são as palavras seguintes do mesmo Pontífice: "Além
desta grande instituição que se poderia chamar A. C. oficial,
existem entre vós outras associações, cujo fim é promover a piedade e a formação religiosa, bem como a caridade e beneficência. Estas associações nós as chamamos recentemente, em dada
ocasião, valorosas auxiliares da A. C., sendo aquelas que, por sen
objetivo, correspondem a numerosos fins da A. C. e que podem
e devem fornecer-lhe elementos bem preparados e ativos." 13
A participação da A. C. no apostolado hierárquico conferelhe prerrogativas peculiares que a situam num plano à parte.
Estas prerrogativas são de ordem negativa: a independência que
não permite seja filiada ou enfeudada em qualquer movimento
religioso; a transcendência que lhe evita o paralelismo ou concorrência com as demais associações. São também de ordem positiva: a plenitude, a soberania, a amplitude. Plenitude pela intensidade de vida cristã, haurida em suas fontes autênticas e
imediatas. Soberania, pela posse de um verdadeiro primado que
não ·é apenas de honra ou de ordem, mas de valor objetivo. Amplitude, pela liberdade de movimentos, podendo penetrar por
toda parte, adaptando-se a todas as situações, lugares e tempos.
b) A incompreensão do agente da A. C. - Esta é ação
dos leigos. Ora, contra o leigo há, por vezes, certa desconfiança.
Discurso, 30-3-30.
Carta ao episc. arg. 4-2-31; cf. a carta do Card. Pacelli ao
pres. geral da A. C .1., 30-3-30.
12 )
13 )
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Abusos reais de outros tempos sem falar do laicismo, fazem com
que se olhe o laicato com reservas e temor. Como se o leigo
fosse um elemento perturbador ou suspeito, no terreno religioso.
bu como se ele viesse usurpar prerrogativas exclusivas da Hierarqaja. Entretanto,· a A. C. visa simplesmente repor o laica to
em seu verdadeiro lugar no corpo místico e confiar-lhe uma atividade, da qual não pode se eximir, sem romper a perfeita harmonia dos membros deste mesmo Corpo. Longe de ser temido,
um leigo é um elemento precioso e indispensável no apostolado.
O que importa é formá-lo e não afastá-lo. O que é inteiramente
certo é que os católicos leigos têm dado prova de uma inequívoca
boa vontade e de uma dedicação desinteressada. E um exame de
consciência haveria de mostrar que muitos dos deslizes que lhes
são imputados, talvez recaíssem mais justamente sobre aqueles
que devem orientá-los, ajudá-los, estendendo-lhes as mãos quando tropeçam, e não aproveitar-se do menor e mais explicável passo falso, logo levado ao tribunal da opinião pública. E' o que
pensava Bento XIV, ao dizer: "quando um autor é católico, de
boa fama, de religião e doutrina, a simples equidade exige que,
com benevolência, se expliquem suas palavras e se tomem em
bom sentido." 11
A reação contra a doutrina protestante sobre o sacerdócio
universal dos leigos, sacerdócio igual ao dos ministros sagrados,
contribuiu até certo ponto para criar o ambiente de desconfiança,
em que vinham os leigos envolvidos, na Igreja. A história entretanto mostra o precioso concurso que os leigos têm prestado à
causa da Igreja em todas as épocas. E se nos tempos modernos
tem faltado no campo do apostolado esta colaboração cios leigos,
isto se deve em parte a seu egoísmo e individualismo, mas também, em parte, a certa desconfiança, suspeita de alguns eclesiásticos, aliadas a certo desdém pela condição dos leigos, como
observa Dabin. 15 A A. C. quer restabelecer o laicato em seu luCitado por Goyau, Le rôle des laiques dans l'Église, p. 19.
L' Apostolat laique, p. 149. Goyau acentua esta atitude de desconfiança por que passaram os leigos. Diz: "Algumas vezes, os c.:clesiásticos tiveram medo desta ação dos leigos como de uma perigosa usurpação. Chateaubriand foi vivamente atacado pelo Padre Morellet; o livro
"O Papa" de José de Maistre, primeiramente surpreendeu Roma e desconcertou os velhos teólogos, por suas maneiras inteiramente novas; o
"Ensaio sobre o liberalismo" de Donoso Cortés teria talvez naufragado
sob os ataques do Padre Gaduel, se o autor não tivesse logo submetido
sua obra ao juízo do Papa. Augusto Nicolau por pouco não foi posto
no lndex." (Le rôle des laiques dans l'Église, p. 15.)
11)
15)
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gar próprio, como elemento de colaboração no trabalho dos pastores. E conforme os documentos pontifícios, esta colaboração
não reveste um caráter simplesmente facultativo, mas ao contrário
se apresenta como uma verdadeira obrigação. Obrigação fundada
nas necessidades atuais da Igreja, pois, como diz Tertuliano, "em
tempo de calamidade, cada cidadão é soldado." Obrigação fundada na vocação de todo cristão, "vocação não nova, afirma Pio
XI, mas tanto mais bela quanto é antiga, tão antiga como o cristianismo, como a primeira pregação apostólica, como o primeiro
apostolado no sentido mais objetivo e mais preciso da palavra,
no sentido mais real e mais claro desta apelação. Magnífica é
esta vocação que significava então e significa atualmente o chamado do laicato a participar na salvação das almas, na "salvação" como diria o poeta, na Ação Redentora d'J mundo." 16
c) A incompreensão da oportunidade da A. C. - Há muitos que confessam a sublimidade da A. C. e reconhecem sua
missão providencial, mas se consideram com direito de julgá-la
inoportuna neste ou naquele país, neste ou naquele meio. Dizem,
por exemplo, é ótima para a Europa, porém não quadra com as
verdadeiras necessidades do Brasil, onde as condições religiosas
não comportam a A. C. Ajuizar definitivamente da oportunidade
de uma obra, no domínio religioso, não compete aos particulares,
mas à autoridade hierárquica. E esta já se pronunciou. Pio XI
quando estabeleceu a A. C. e a preceituou, não a deixou à iniciativa dos particulares. Foi imposta a todos e por toda parte
como um complemento integrante do ministério pastoral, e como
uma consequência do dever da vida cristã. 17
E o episcopado brasileiro, mais de uma vez, impôs a A. C.
para todas as paróquias sem exceção. Eis o que se lê no Mandamento do episcopabo brasileiro: "Correspondendo aos desejos
paternais e elevados propósitos de Sua Santidade o Papa Pio XI
que, por toda parte, quer que se organize a A. C. de maneira
eficiente e, quanto possível, uniforme, nós, Arcebispos e Bispos
do Brasil, havemos por bem promulgar, cada um para a sua
diocese, os presentes estatutos ela A. C. B. já revistos e abençoados pela Santa Sé. Portanto, para a maior glória de Deus,
para a salvação das almas e bem espiritual ele nossa Pátria ao
mesmo tempo que os damos por promulgados, mandamos igual16 )
17 )

Disc. às Assoe. cat. de Roma, 19-4-31.
Carta ao Sec. de Estado, 24-1-27.
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mente que, de acordo com estes Estatutos Gerais, em todas as
dioceses e paróquias do território nacional, seja quanto antes organizada a A. C. B." 18
Os novos Estatutos da A. C. B. promulgados na I Semana
Nacional de A. C. realizada no Rio em Junho de 1946 encerram
todo um artigo sobre a obrigatoriedade da A. C. tanto para os
leigos como para os sacerdotes. 19
E não menos explícito é o Concílio Plenário, onde se encontra a seguinte disposição: "Os párocos são obrigados gravemente a favorecer a A. C. como uma de suas principais funções. Procurem, pois, que em suas paróquias as Associações da A. C. quer
de homens, quer de mulheres, se ainda não existem,· se instituam
o mais depressa possível, de acordo com os Estatutos. Os que o
negligenciarem sejam seriamente advertidos e, se necessário for,
punidos com penas adequadas." 20
Depois disto, poderia alguém afirmar a inoportunidade ou
inadaptação da A. C. ao nosso meio?
Mas não é só o episcopado que considera a A. C. conveniente e necessária às condições religiosas do Brasil. Temos as
próprias palavras de Pio XI, dirigidas ao Cardeal Leme. Parecem especialmente escritas para refutar aqueles supervisionários
da inoportunidade da A. C. ao nosso meio. Diz assim: "Queremos com isto demonstrar mais uma vez o alto conceito que fazemos da colaboração que os leigos podem prestar ao Apostolado
da Hierarquia, não só em defesa da verdade e da vida cristã
ameaçadas por tantas insídias como também para que sejam em
mãos de seus pastores instrumento eficaz de sempre maior progresso religioso e civil.
Estamos intimamente persuadidos que a A. C. é uma grande graça de Nosso Senhor. . . Não só o conhecimento que temos
das vossas condições e o nosso vivíssimo desejo de vos ver alcançar, também neste campo, consolantes triunfos, como outrossim a nossa longa experiência, que nos põe diante dos olhos os
meios mais adequados para melhor se conseguir este fim em
cada nação." E afirma ainda o Papa que a A. C. "contribuirá
realmente para o bem da pátria e de seus cidadãos, sendo, como
é, o meio apto para comunicar aos povos toda sorte de benefícios." 21
18 )
10)

9-6-35.
Cf. Art. IV.

20)
21)

Cf. n.º 157, §§ 1, 2, 3.
27-X-35.
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Vale a pena lembrar as incisivas palavras de D. José Gaspar,
Arcebispo de S. Paulo: "Nenhum de vós, queridos Padres, diga
que poderíamos dispensar a A. C. ou pelo menos procrastinarlhe a organização. Não sabemos de instituição ou associação
que da cátedra de S. Pedro tenha merecido maiores encômios
do que a A. C.; nenhuma surgiu tão rica de apelos, exortações
e mandamentos pontifícios; nenhuma nos acena com tantas esperanças para o futuro. Oito anos há ( escrevia em 1943) que
o Episcopado brasileiro preceituou fosse ela estabelecida em todas as paróquias. Julgar, pois, inoportuna a hora, é arvorar-se
em juiz do tempo que aos Bispos, aos quais confiou Deus o encargo de apascentar os seus rebanhos, cabe determinar. Que a
Santa Sé tenha ordenado o estabelecimento da A. C. não o poderá pôr em dúvida ninguém que saiba ler e queira obedecer
filialmente ao Santo Padre. Escusa lembrar que nossa obediência não há de versar apenas sobre coisas que já fazemos, que
nos são agradáveis ou mais conformes com as nossas ideias,
ocupações ou vaidades. Não! A obediência que se exige é a que
nos custa, certas vezes, sacrifícios pessoais, imolação de nossos
pontos de vista, pois do contrário burlaríamos a virtude basilar
de nossa vida sacerdotal." 22
li. Inimigos por Parte da Vontade.

Sob este título são agrupados os opositores da A. C. que
consciente ou inconscientemente manifestam a seu respeito má
vontade. Esta má vontade se traduz exteriormente ora pela detração, ora pela concorrêncja.
1) A detraçiio. - Não tem faltado uma verdadeira campanha de detração contra a A. C. Não quer dizer que os membros
da A. C. sejam impecáveis ou que em seu seio não haja havido
abusos. Toda instituição onde entra o homem, aí entra a defectibilidade, com suas manifestações. Confundir uma associação que
tem seus fins determinados e sua natureza específica com os elementos que a compõem ou com os desacertos que lhe sobrevêm,
se não for ingenuidade, é malícia comprovada.
E os preconceitos contra a A. C. têm-se espalhado, sem escrúpulos, criando-lhe um ambiente de desconfiança e desprestígio
nos espíritos fracos.
Muito se tem falado dos erros e abusos da A. C. Formam22 )

Circ. ao clero sobre as Semanas de Estudo da A. C., 25-4-43.
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se juízos precipitados, taxam-se de erros a correntes de pensamentos e atitudes que não são suficientemente examinados. Já
vai longe a lista das heresias da A. C.: negação da devoção a
Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento, aos Santos, as aberrações litúrgicas, os atentados contra os exercícios de S. Inácio,
contra o terço. Sem falar' neste cisma dos leigos com suas pretensões injustas e suas irreverências ao clero. . . Tudo isto é bem
verdade e foi considerado com a devida prudência? E quantas
destas acusações são difundidas sem provas e universalizadas,
além dos justos limites! E note-se que estas acusações são feitas
de um modo tão vago que logo se percebe sua fatuidade e leviandade. A mais elementar justiça reclama que a alguém não
se atribua desfavoràvelmente o que não seja certo. Entretanto,
até hoje não se conhecem bem os verdadeiros autores dos erros
da A. C., e em que lugar precisamente se deram.
Lançar suspeitas sobre a A. C. e repetir calúnia~ e invencionices é realmente uma obra diabólica cujas consequências não se
podem medir adequadamente, como não se calcula a malfazeja
irradiação da maledicência. Com isto, além do prejuízo à causa
da Igreja, vem se prestando um valioso auxílio a seus declarados
inimigos, que encontram assim dentro do campo católico os mais
eficazes aliados. "A melhor contribuição, escreve o Pe. Rossi,
que os católicos podem prestar a nossos inimigos ( como aliás
neste particular, protestantes destacados se manifestaram) é estabelecer este confusionismo nas próprias fileiras católicas. E'
querer complicar ainda mais a A. C. para dizer de sua impossibilidade ou ao menos inoportunidade no Brasil. E' esforçar-se por
mostrar que a A. C. pode, a cada passo, gerar monstruosidades
tais e assim matar a pouca vontade que ainda existia em pessoas mais ou menos ignorantes sobre a A. C. E' querer, com
maior ou menor artificialidade, dizer que a Santa Sé enganou-se,
o Episcopado brasileiro errou, o Concílio Plenário Brasileiro fracassou, urgindo o estabelecimento dos quadros oficiais da A. C.,
pois que já temos associações católicas mais que suficientes para
que o Brasil ainda continue católico. Eis uma atitude contraproducente, bem aplaudida pelos protestantes, que são bastante cautelosos para não externar, pela imprensa, semelhante exultação.
Mas não sabem escondê-la, muitas vezes, em palestras, os que,
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de outro lado, seguem todos os passos dos movimentos da Igreja
Católica no Brasil." 23
Confundir a A. C. com as pessoas mais ou menos defeituosas que nela se podem encontrar é esquecer a parábola do trigo
e do joio, e esquecer também que os acusadores mais exaltados
não são sempre aqueles que podem atirar a primeira pedra, como um dia o Mestre provou àqueles fogosos puritanos e pretensos campeões da ortodoxia da Lei. E quando se fizer o balancete
justo, ver-se-á que muitos dos abusos assacados à A. C. cabem
àqueles que deviam se interessar por ela e não o fizeram, que
deviam instruir e orientar os leigos, mas acharam melhor salientar suas fraquezas, para delas fazer cavalo ele batalha.
Com D. José Gaspar, deve-se dizer: "abusos ou excessos,
se os houve, contra as diretrizes pontifícias, condenemo-los com
toda energia, sem nos esquecer, porém, que tanto ou pior mal
pode causar a hostiliclacle ou reserva a este movimento providencial, diretamente organizado pela Santa Sé." 24
2) A concorrência. - Como a A. C. é a mais recente forma
de apostolado, pode suscitar em alguns espíritos fechados e individualistas uma espécie ele concorrência. Trata-se para eles ele
manter as posições adquiridas ou ampliá-las. Uma visão incompleta faz crer que com as associações já existentes tudo está ótimo, no melhor cios mundos. A A. C. é então uma ameaça, que
vem destronar veneráveis obras religiosas com seu espírito ele
novidade. Nasce assim uma verdadeira concorrência, com o fim
de suplantar a A. C. Como se a A. C. fosse o arrasamento ele
todas as obras anteriores, corno se só ela tivesse direito à existência. O espírito de concorrência é humano demais, pertence ao
comércio profano, exercido deslealmente, e por isso mesmo é
anti-apostólico. Não se trata de salvar mesquinhos interesses ou
pontos de vista pessoais. Trata-se de trabalhar efic~.zmente para
a glória de Deus. E o meio mais eficaz de conseguir a glória de
Deus é atualmente a A. C., como não se cansa ele inculcar Pio
XI. Aliás, só mesmo espírito de incompreensão pode ver na A. C.
uma perigosa concorrente. Sua índole universal e plenária não
exclui nenhuma modalidade de apostolado que se encontra nas
demais associações. Ela não supre, mas poderia suprir todas, enquanto nenhuma é capaz de supri-la. Pio XI, em seu espírito ati23 )
2 ~)

A A. C. e a opinião dos Protestantes, R. E. B., vol. 111, p. 620.
Doe. citado.
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lado, previa este perigo de concorrência e procurou remediá-lo
com estas sábias diretrizes: "Seria logo dano e erro gravíssimo
se, nas dioceses e nas paróquias, se instituíssem associações virnndo aos mesmos fins da A. C., mas por nenhum vínculo unidas
e até mesmo completamente alheias, ou - o que seria pior em deplorável luta com ela. Com efeito, as vantagens peculiares
que dessas associações proviessem a um limitado grupo, seriam
radicalmente anulados pelo gravíssimó prejuízo da dispersão, desagregação e até conflito das energias católicas, energias que a
premente necessidade de nossa época exige sejam intimamente
concordes e coligadas sob a direção da Hierarquia, como acima
dissemos, a serviço da Igreja." 25 E o sábio Pontífice se dá a
primazia à A. C. não quer o desaparecimento das outras obras,
cuja benemerência aplaude e nas quais vê preciosas auxiliares
da mesma A. C. 26
Ili. Inimigos por Parte da Atividade,

A última categoria de adversários da A. C. são aqueles que
3 tornam estéril, porque não descem ao campo dac; realizações.
E isso por dois motivos:
A indolência ou falta de espírito apostólico.
A timidez.
A indolência e a timidez são a negação da A. C. Esta, diz
Pio XI, "é inseparável da vida católica, pois que não pode haver
vida sem ação e que a ação é a expressão mais natural e mais
espontânea da vida." 27 E noutra parte: "Que é a A. C.? E' uma
.. ação e, como tal, abrange toda manifestação de vida: viver e
;,gir." 28
1) A indolência. - A vida cristã tem sua expressão máxima
no apostolado. E a A. C. é a forma moderna do apostolado cristão. O apostolado, como ação e movimento que é por sua natureza, fica paralisado e estagnado pela inatividade apostólica. A
verdadeira concepção da vida cristã é inseparável da vida apostólica. Ora, o espírito apostólico, por vezes, é quase nulo já por
parte dos sacerdotes, já por parte dos leigos.
a) Alguns padres reduzem seu ministério à igreja. São as
Carta ao episc. brasil., 27-10-35.
Cf.: Carta a D. Pérdomo, Colômbia, 14-2-34; ao Card. Bertram,
13-11-28; ao episc. argent. 4-2-31.
27) Disc. à pereg. da França do Trabalho, 20-5-29.
28) Disc. ao Comité da A. C. It. 9-3-29.
25)
2G)
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funções litúrgicas, as festas costumeiras, sem outro contacto vivo
com os seus fiéis. Não sentem arder em suas almas esta chama
do zelo que estimula seus trabalhos. Ora, o espírito apostólico é
justamente, diz Pio XI, "este zelo ardente que primeiro pela oração assídua e uma vida exemplar, depois pela via fecunda da
palavra e da imprensa e outros meios, - abrangendo as obras
de caridade - tende a fazer tributar ao Coração de Jesus pelos
indivíduos, pela família e pela sociedade o amor, o cul_to e as
homenagens devidas à sua divina realeza." 29
b) Por vezes, os leigos se julgam dispensados do apostolado, considerando-o obrigação exclusiva do sacerdote. E' o que
exprime Amoroso Lima com estas palavras: "U 111 dos mais graves
erros da concepção burguesa da vida que dominou o Ocidente
por tanto tempo e contaminou os próprios meios católicos, foi a
separação radical entre a vida civil e a vida apostólica. A primeira era a que levavam os leigos, a segunda a que levavam ou
deviam levar os sacerdotes. A vida apostólica passava então a
ser considerada não como um dever universal dos cristãos que
toca a todos, quer leigos, quer sacerdotes, e sim como uma função ligada ao próprio estado clerical. E com isso constituía-se uma
barreira entre os dois estados, formando-se todo um corpo de
preconceitos contra o serviço dos leigos ·à Igreja. A Igreja passou
:i ser considerada, mesmo por muitos que sinceramente viviam
nela, como uma instituição a serviço do homem, em vez ele ser o
homem que se considerasse como um "servo inútil" a serviço ela
Igreja, como determinam as Escrituras." 30
"A volta, continua o mesmo a.utor, ao conceito ele que a vida
religiosa não é apenas pragmática - como quer o individualismo
burguês - e sim, ao mesmo tempo, contemplativa, ativa e apostólica, tocando a todos os que se dizem cristãos, e não apenas
a uma classe especial entre eles - é um dos pontos capitais deste
grande movimento de ação, a que Pio XI dedicou o melhor de
~eu pontificado e a que são chamados todos os homens regenerados pelo Batismo." 31
Aos cristãos cabe, pois, reformar seu modo de pensar, já
que a A. C. "é a vida cristã vivida com zelo." 32 E sem um
verdadeiro espírito apostólico, não se concebe a A. C.
2 9)
30 )
31 )
32 )

Ubi arcano, 23-12-22.
Pela Cristianização da Idade Nova, p. 30.
Obra citada, p. 31.
Pio XI - Disc. às Obras Pontif. Mission. Roma, 29-4-28.
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2) A timidez. - A atividade apostólica encontra um embana timidez, filha do pessimismo e do desânimo diante das
dificuldades ou consequência do pretexto de falta de tempo.
a) Alguns alegam as dificuldades reais e im:tginárias que
se podem encontrar nos trabalhos de apostolado. Não se nega
c:-ue realmente a vida apostólica encontre dificuldades. Seu objeto
mesmo é remover dificuldades, que por conseguinte são supostas e esperadas. As dificuldades que impedem a difusão e a intensificação do reino de Deus. A obra divina é obra de destruição
de costumes inveterados, de reforma de vidas mal vividas. Contra
ela se levantam paixões humanas, servidas pela má vontade. Não
se deve contudo temer porque a obra é realizada com aquele e
por aquele que tudo pode. Por isso advertia Pio XI: "Nós conhecemos que em tão nobre quão indispensável trabalho encontrareis
empecilhos numerosos e não desprezíveis. E' necessário não esquecer as palavras que um dia pronunciou o Apóstolo das Gentes
divinamente inspirado: Eu tudo posso n'Aquele que me conforta.
Se os que mourejam na A. C., eclesiásticos ou leigos, pondo inteira confiança em Deus, plenamente colaboram com a graça divina, o Altíssimo será munificente em auxílios adequados e extraordinários para levar a cabo a obra começada, ao passo que
debalde se esforçarão em construir a nova cidade cristã sem a
colaboração de Deus." 33 Aconselha ainda Pio XI: "Eis o que
importa obter de nossos exames de consciência: indagar se esgotamos todas as possibilidades ou se, ao contrário, nos contentamos de qualificar de impossível o que nos parecia impossível." 34
b) A falta de tempo serve frequentemente de pretexto para
não se empreender a A. C. A isso se responde antes de tudo que
sendo a A. C. a obra principal do ministério sacerdotal e dever
óbvio do cristão, não se compreende que se encha a vida com
múltiplas atividades e se relegue a A. C. para o último lugar.
A hierarquia de valores exige uma classificação de obras a empreender de acordo com sua importância. D. José Gaspar lembrava a seu clero que ele justamente havia reduzido o número
de associações em sua diocese para remediar o inconveniente alegado de falta de tempo. 36
As ocupações, mesmo reais e absorventes, não criam empe1 aço

33)
3 ~)

35)

Ao ,episc. brasil. 27-10-35.
Aos assist. dioc. da J. F.; cf. Assistente ecles., 1938, p. 566.
Circ. ao clero sobre as Semanas de Estudo da A. C., 25-4-43.
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cilho quando não falta a boa vontade e se tem método. Pio XI
faz uma profunda observação, quando diz que os mais ocupados são os mais capazes e a eles se devem confiar os encargos
importantes: "Quando se quer fazer alguma coisa, deve isso ser
feito justamente por quem muito tem que fazer, porque encontrará a maneira, mesmo na escassez do tempo, de fazer e fazer
bem, pelo hábito, pelos recursos, pelo método. Ao contrário os
que fazem pouco não possuem a aptidão e são comumente incapazes de fazer." 36
Assim comenta D. José Gaspar as palavras do Papa: "Há
nos dizeres do Santo Padre uma pincelada genial de observação
ela vida cotidiana. São de fato mais aptos para novos trabalhos
os homens mais ocupados, porque estes possuem método, hábito,
paixão. Ao passo que os inertes, desorientados, pessimistas ou tímidos nada levam a bom termo, pois tudo reputam difícil, não
sabem encontrar tempo e acham trabalhosa até a própria ociosidade. Destes nada podemos esperar, nem com eles havemos ele
contar para empreendimento algum que requeira de um homem
algumas centelhas de sua alma." 37
Conclusão.

Assim descobertos e conhecidos os m1m1gos da A. C., importa combatê-los vigorosamente. E' triste a situação daqueles
que, de qualquer maneira, hostilizam a A. C.
Consoante o espírito de Pio XI, pode-se concluir que tudo
que se fizer ou deixar de fazer em favor da A. C. ou contra
ela, é em favor dos direitos invioláveis das consciências e da
Igreja ou contra eles, pois categoricamente diz este Pontífice:
"Não se tiveram em conta as nossas afirmações e protestos tantas vezes repetidos. . . sobre a verdadeira natureza e sobre a atividade real da A. C., e ainda sobre os direitos sagrados e invioláveis das almas e da Igreja, representados por ela e nela incorporados." 38
Pio XI de fato não hesita em identificar com a Igreja a
A. C.: "Eis o que é a A. C.: trabalhar e sofrer pela vida da
Igreja, e a Igreja é maior do que o mundo, porque não é apenas
aquela que vemos e que vive no tempo, mas igualmente que vive
triunfante na eternidade." 89
36 )
38 )
39 )

Assistente ecles., 1938, p. 35.
Non abbiamo bisogno, 29-6-31.
Assisten. eclesiast. 1938, p. 567.

37)

Documento citado.
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Pio XI afirma ainda que ele não faz separação entre a A. C.
e a vida da Igreja, especialmente para aqueles que parecem
sempre ter alguma coisa contra a A. C., suspeitando-a, contrariando-a, obstaculando-a, e talvez perseguindo. E acrescenta:
"Cuidado com o que fazeis porque a A. C. é, num certo sentido,
a Igreja Católica, a qual é mais forte que todos, inimigos e amigos, e maior que o espaço e o tempo. À Igreja foi dito: Docete
omnes gentes. . . qurecumque mandavi vobis. E' por isso maior
que o espaço e o tempo e não morre jamais. Perecem Estados
e, às vezes, mesmo os povos, ainda que lentamente. Quantos de
fato não estão sepultos no esquecimento dos séculos que ninguém mais pode representar, mas a Igreja não, porque esta, após
a vida do tempo, é destinada à eternidade. Então é o caso de
dizer: provideant consules, porque a A. C. identificando-se com
a Igreja, participa de seu destino. Além das angústias, penas e
perseguições, de acordo com aquelas divinas palavras que não
devem inspirar-nos vaidade orgulhosa, mas só gratidão, profunda humildade ( e estas são ditas também e antes ele tudo para
o Papa, Vigário do Cristo, sucessor do Príncipe dos Apóstolos,
e para todos aqueles que entram nesta esfera e participam desta
sorte) : portre inferi non prrevalebunt." -1o
40 )

Disc. aos assist. dioc. da J. F., cf. Assistente ecles., 1938, p. 565.

Atualidade do Apocalipse.
Pelo Pe. Dr. M. T.-L. Pen i d o, Professor. na Universidade do Brasil,
Rio de Janeirn.

Confrange-se a alma sacerdotal ao averiguar que o Apocalipse desperta entusiasmo quase só em certos espíritos aberrantes que encontram naquele coruscante desfilar de imagens,
ora enternecedoras ora aterrorizantes, amplo pretexto para dar
aso ao iluminismo. Entre os demais cristãos não há negar o pouco favor de que goza o escrito joanino. Não aludimos apenas aos
indiferentes; para estes, é claro, o cinema ou os romances policiais sobrepujam ao mesmo Evangelho; falamos bem sim dos
fervorosos que se deliciam com os sinópticos e mais ainda com
o discípulo amado - descortinando a cada leitura novas riquezas - que estudam com proveito as epístolas paulinas embora
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opinem, com S. Pedro, haver nelas "alguns trechos de difícil
compreensão" (2 Ped 3, 16); desventuradamente todos eles ou
quase todos desanimam quando chegam ao derradeiro livro do
Novo Testamento. Respeitam-no religiosamente, mas não lhe
abrem as páginas; por um pouco diriam - sem malícia - o
que Descartes dizia - com malícia da .sagrada teologia:
"para empreender-lhe o exame e alcançar êxito, necessária é extraordinária assistência celeste e ser mais que homem."
Vêm de longe tais prevenções. Já no terceiro século referia
S. Dionísio de Alexandria que não raros cristãos pretendiam ser
o mesmo título enganoso, porquanto "Apocalypsis" significa Revelação, ora o livro nada revela, por estar envolto no espesso véu
do incognoscível. Mais. Não é escrito apostólico senão herético,
obra de Cerinto o gnóstico. E prossegue S. Dionísio - entre
modesto e mordaz - : "Quanto a mim não terei a audácia de
rejeitar esse livro, pois que é favorecido por um grande número
de irmãos; acho, sim, que seu pensar me ultrapassa a força de
compreensão, todavia conjeturo que sob cada passo se oculta ar-.cano e admirabilíssimo- sentido. De resto, embora não entenda,
suspeito que profunda significação se esconde sob as palavras.
Não meço nem avalio as coisas ao meu talante, prefiro a fé e
opino qºue por demasiado elevadas não as podemos penetrar.
Ademais, não rejeito o que meu olhar não logra abranger; tanto
mais o admiro quanto o não consigo divisar." O grande antístite
não demonstraria quiçá nímia severidade para com aqueles coetanos seus que perguntavam desdenhosos: "de que me serve o
Apocalipse de João quando me fala de sete anjos e sete trombetas?" óbvios são os motivos desse desfavor. Depara-se-nos o
Apocalipse qual entretecedura de imagens fulgurantes, porém
instáveis, díspares e sem nexo aparente. Como destrinçar esse
entrelaçamento de visões caóticas? Desconcertados, exclamamos
à semelhança do etíope: "como poderei eu entender, se não houver quem mo explique?" (At 8, 31.) Os intérpretes, por desgraça, muito divergem entre si, contribuindo para aumentar a
confusão. Dois erros principalmente parecem haver desacredita-do a exegese. Em primeiro lugar, excessivo escatologismo - que
data já do 2. século - refere o Apocalipse todo ao fim cio
mundo e como o cristão moderno não mais crê na iminência da
Parusia, desinteressa-se em consequência de uma profecia que
julga sem relação com sua época. Erra, e grandemente, pois o
0
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Apocalipse diz respeito a todas as épocas, não só por desconhecermos se estamos ou não chegados à consumação dos séculos,
como ainda porque existe bem fundada tradição exegética (S.
Vitorino de Pettau, Tyconius, S. Agostinho) segundo a qual "os
tempos novíssimos" já suspirados pelos Profetas abrangem 1;1ão
apenas os sobressaltos finais da humanidade como ainda todo o
período que corre da Encarnação ao juízo universal. Tempos
"derradeiros" na verdade, pois que constituem a fase última da
peregrinação humana; pouco importa que se dilate por um número maior ou menor de milênios, importa, sim, que seja a era
de Cristo, vivificada, unificada, governada pela paixão e glorificação de Cristo. Este é o acontecimento central que domina o
decurso do tempo. Nesse sentido mais amplo é verdade que o
Apocalipse todo apresenta cunho escatológico, mas então é também verdade que abrange a vida do Cristo místico em conjunto,
que descreve não apenas um futuro longínquo, mas antes todos
os tempos: nós, os homens de hoje, estamos diretamente incluí~os nas profecias. Como nos desinteressarmos delas? Mas aqui
um exagero oposto - originado sobretudo por Joaquim de Flora (t 1202) e Nicolau de Lira (t 1329) - veio acentuar demasiado o caráter histórico do Apocalipse. Sob cada símbolo e
até cada fragmento de símbolo, cada detalhe das visões, forcejam por descobrir uma profecia distinta, a predição exata desta
ou daquela contingência histórica. Na falta de uma chave das
profecias, claro é que se despenhariam no mais descabelado subjetivismo. Para Joaquim, por exemplo, a primeira Besta é o Islã,
cuja ferida, infligida pelas cruzadas, sarou, quando Saladino retomou Jerusalém; já para Nicolau, a mesma Besta se identifica
ao filho de Chosroes; para Ubertino de Casale, ela representa
o Papa Bonifácio VIII, etc., etc. Os protestantes abusaram e por vezes ainda abusam - desse gênero de interpretações, dando-lhe violento cunho anti-romano. Forçoso é que tal subjetivismo tirasse o bom nome à exegese. Ninguém percebe por que
S. João haveria de ter predito detalhadamente todos os acontecimentos que precederam o momento em que escrevia determinado
exegeta, para saltar depois diretamente ao fim do mundo, deixando envoltos os séculos intermédios nas trevas do desconhecido. Ainda uma vez nos vem socorrer sólida tradição, oriunda sobretudo de S. Agostinho - e por ele dos doutores medievais que evita de entender o Apocalipse como exposição seguida, cro-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947

499

nológica, da história da Igreja. Não é que - por um erro contrário - se lhe retire todo caráter própriamente profético para
atribuir-lhe apenas um cunho alegórico. S. João profetiza, sem
dúvida alguma, vários acontecimentos da história; por exemplo:
as grandes perseguições que no 3. 0 e 4. 0 séculos o império romano moveria à Igreja nascente; e ainda, que o motivo principal
delas seria a repulsa cristã ao culto imperial; predisse também
a queda da Roma pagã; mas, fora dos vaticínios mui circunstanciados que interessavam de perto os destinatários do Apocalipse, contenta-se o vidente de Patmos com descrever as linhas
mestras da vida da Igreja, delineando genericamente suas provações futuras, suas lutas sangrentas contra o espírito do mal,
lutas cujo desfecho será o triunfo absoluto do Cordeiro e de sua
Esposa. Temos, pois, no Apocalipse inspirada "filosofia da história" que a todos nós interessa, pois desvenda os destinos do
Corpo Místico do qual depende, em última análise, nossa sorte
individual. Acresce que a função do "profeta" nos tempos apostólicos não s~ limita tão só a predizer o futuro, senão ainda consiste em falar aos homens para sua "edificação, exortação e consolação." (1 Cor 14, 3.) Quem se deixa guiar por sóbria exegese que ao culto da tradição una as legítimas conquL,tas da
crítica moderna, verifica logo que S. João cumpriu divinamente
o múnus profético. Entretanto, não empreenderemos aqui tal estudo exegético, já por exceder o âmbito de um artigo de 1 evista,
já por nos falecer competência. Queremos tão só consignar alguns resultados de dilatada "leitura espiritual" do Apocalipse,
na qual colimávamos tirar os frutos especiais que a lição do livro
sagrado traz ao cristão de hoje. Tentaremos agora tracejar uns
poucos desses ensinamentos. 1
Escrevia S. João em tempos procelosos, prenhes de preocupações e de funestos presságios. O cristianismo já se propagara bastante na Ásia Menor, esmorecera, porém, o entusiasmo
1 ) Para evitar o arbitrário, timbramos em fundamentar nossas considerações sobre sólida exegese que fomos pedir ao livro de nosso eminente mestre e saudosíssimo amigo, o Pe. E. B. AI I o : l'Avocalypse, 3e. éd.
Paris, Gabalda, 1933. - Durante os estudos de medicina, convertera-se
Alio do ateismo nietzscheano ao catolicismo; ingressara pouco após na
Ordem dominicana, onde fulgiu pelo descomunal saber aliado a piedade
angelical. Missionário na Mesopotâmia, depois professor de exe~ese neotestamentária, na Universidade de Fribourg (Suíça) e consultor da C0m1ssao bíblica, publicou, além da citada obra, monumentais comentários
das duas epistolas aos Coríntios e vários volumes de divulgação exegética. Faleceu a 19 de Janeiro de 1945.
32*
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primevo, ao passo que se desenvolviam os germes de corrupção
.interna já assinalados pelas epístolas paulinas. Tanto mais premia a situação quanto gravíssimos perigos externos ameaçavam
essas Igrejas anemizadas. A antiga inimizade judaica juntara-se
outro obstáculo incomparàvelmente mais temível: o poderio político de Roma. Primeiro e pavoroso choque se verificara sob
Nero, renovara-se sob Domiciano - e dele o mesmo João fora
vítima - tudo fazia prever que novas tempestades se armavam
_prometendo desterrar o cristianismo do império. Enfim, começava a se desvanecer a esperança, outrora tão viva e alentadora,
no próximo retorno de Cristo, na Parusia iminente. A essas cristandades em risco de se desintegrarem, proclama o Vidente a
sua Revelação. Sem menoscabar os perigos - antes delineandoos com traço firme - descobre, em compensação, os exuberantes auxílios de que se podem valer e enfim assenta as exigências
.a que se devem curvar se almejam vencer. Grandes semelhanças
existem entre a situação espiritual de então e a de hoje, donde
as advertências, as promessas, os preceitos formulados pelo
Apóstolo valem ainda para nós.
1. Os Perigos.

Perigos internos: a primeira parte do Apocalipse desvenda
.às sete Igrejas - como em exame de consciência ditado do
.alto - seu estado espiritual. Só Esmirna e Filadélfia escapam
à censura; as outras cinco cartas consignam aclmoestaçõe., severas, visando graves descaimentos doutrinais e morais. Aqueles,
concretizam-se no erro elos Nicolaítas (2, 6, 15) - cujo conteúdo preciso ignoramos - esses, além do relaxamento dos costumes, consistem sobretudo no esfriar-se do fervor, da caridade
primitiva, na tibieza caracterizada (2, 4; 3, 3, 15). Para converter os faltosos, renovar o entusiasmo, comina o apóstolo castigos, promete recompensas. Ao depois, numa primeira série de
profecias ( 4 a 11, 18) correspondente à execução dos decretos
contidos no Livro dos sete selos, desdobra os acontecimentos presentes e futuros relativos ao universo em seu conjunto, porém visando sobretudo a sorte do mundo profano assolado por flagelos pavorosos que são outros tantos instrumentos da divina retribuição pelos crimes dos homens. Todavia, essas predições, por
serem gerais, não bastariam para despertar o fervor adormecido
e fortalecer os ânimos acobardados, por isso o Vidente desenrola
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segunda série de profecias ( 11, 19 a 21, 8) correspondente ao
pequeno Livro que o Anjo lhe mandara devorar ( 10, 8, 9); estas
concernem também o conjunto da história, mas desta feita considerada em suas relações com a Igreja, o que dá aso a descobrir
aos destinatários do Apocalipse os perigos externos iminentes,
a estratégia do inimigo, os recursos a lhe opor e, sobretudo, assegurar do triunfo infalível e final. Como os adversários que espreitavam então as cristandades asiáticas permanecerão sob uma
forma ou outra até o consumar-se dos séculos, segue que esta
segunda secção profética apresenta imediato e permanente interesse para o cristão de hoje.
O capítulo XII desvenda o último porque das perseguições
que sofreu, sofre e sofrerá a Igreja: são efeitos da sanha do
Dragão, identificado por S. João com a "Serpente antiga, aquele
que é chamado Diabo ou Satanás, aquele que seduz toda « terra
habitada." ( 12, 9.) Debalde tentara devorar o Messias; derrotado por Miguel e seu exército angélico, é precipitado sobre a
terra, enquanto a corte celeste a um tempo rompe em júbilo ("ó
céus, alegrai-vos") e se apieda de nós: ("Ai da terra e do mar
porque o Diabo desceu a vós c_om grande ira, sabendo que lhe
resta pouco tempo" 12, 12). Derrotado, o Dragão procura como
que uma compensação senão uma desforra; impotente diante de
Cristo "que foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono"
( 12, 5), ele persegue o que é de Cristo: a Mulher, figura da
Igreja: "e o Dragão irou-se contra a Mulher e foi-se guerrear o
resto da sua progenitura, aqueles que guardam os mandamentos
de Deus e retêm o testemunho de Jesus" ( 12, 17). Revelação portentosa esta, e sempre atual, que extermina de vez o superficial
otimismo de quem sonhasse um possível compromisso entre a
Igreja e o mundo. Até a radiosa Parusia, estará a Igreja sujeita
a perseguições nem poderão elas ser de todo evitadas a custa
de diplomacia, de concessões, de remédios político-sociais. Quando a história eclesiástica aponta como causa de tal ou tal conflito um motivo natural qualquer: os erros políticos de certo Papa,
ou os desmandos cio clero, ou a excessiva riqueza elas igrejas, ou
a ambição desenfreada dum príncipe, etc., aponta apenas ocasiões ou, no máximo, causas imediatas - como aliás convém à
história - porém a causa profunda, derradeira, é preternatural.
é o ódio implacável de Satanás. Ensina o Apocalipse com a mais
meridiana clareza que estamos em presença duma guerra entre
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dois mundos, guerra movida pelo Dragão e seus satélites ao Cordeiro e seus fiéis, guerra que perdurará até a consumação dos
séculos. Inútil querermos fugir à nossa condição de soldados de
Cristo, empenhados em rude refrega; a hostilidade, as incompreensões, o ódio de que somos vítimas longe de nos acobardar
devem provocar em nós um santo orgulho. Seria absoluta utopia
esperar que a Igreja em conjunto e o cristão individualmente digo o cristão fervoroso que "guarda os mandamentos de Deus
e o testemunho de Cristo" - possam jamais conquistar completa e perene paz exterior. Esta paz com Satanás só a apo3tasia a
poderia comprar, como o patenteiam certos renegados ou algumas igrejas cristãs decaídas. Lição essa preciosa para os ingênuos que cuidam ser a presente ofensiva dos sem-Deus causada
pela pretensa ou aparente ligação do clero com o capitalismo. E'
verdade, sem dúvida, que o melhor meio de combater o comunismo consiste em tirar-lhe os pretextos, realizando reformas sociais profundas; é também exato que o clero deve estar com o
povo, mas é ainda mais verdade que embora por influência nossa
reinasse a maior justiça social, embora lográssemos espancar o
analfabetismo, estabelecer melhores condições higiênicas e alimentares - e de certo são esses nobres ideais que os cristãos devem
perseguir com esforços estrênuos, por amor fraterno e não por
temor covarde de revoluções - não cessaria por isso a hostilidade contra a Igreja; o Dragão suscitaria logo novos pretextos
de ódios e perseguições. A Igreja ela terra é por essência d Igreja da Cruz; pernicioso erro seria confundir Igreja militante e
Igreja triunfante. Nascida do Coração lanceado de Cristo 2, ela
deve, à semelhança ele seu Esposo e Rei, ser crucificada antes de
ser glorificada, e os raios de glória, que ora lhe chegam, se refrangem em gotas de sangue.
Despencado do céu, jaz o Dragão sobre a areia do mar
(XII, 18). Vencido, porém não ainda reduzido à impotência, vai
aproveitar o tempo que lhe resta para embargar o estabelecimento do reinado de Cristo, já que o não pode destruir. Renuncia a
atacar abertamente; clir-se-ia que o castigo infligido por S. Miguel acobardou-o; doravante combate disfarçado, servindo-se de
dois monstruosos instrumentos, as Bestas, que personificam as
2 ) Ex Corde scisso Ecclesia, Christo jugata, nascitur. (Hino das 2.as
Vésperas da Festa do S. Coração de Jesus).
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forças humanas hostis ao cristianismo: funda-se o reinado do
anti-Cristo para enfrentar o reino de Cristo.
A primeira Besta, fá-la Satanás surgir do mar. Para o cristão da Ásia Menor essa imagem logo evocava o ocidente, e que
havia de temeroso no ocidente senão o império de Roma? A
analogia com a profecia de Daniel (VII, 3) e os mesmos atributos
da primeira Besta, levam a pensar num poder político: "De1:1lhe o Dragão seu poder, seu trono e uma grande autoridade"
(XIII, 2). Lembra a blasfematória proposta de Satanás a Jesus:
"dar-te-ei todo esse poder e toda a glória desses reinos" (Lc 4,
5). A Besta representa, pois, uma organização política, e, o
que mais é, hostil ao cristianismo, não só pela origem como pelas atividades: "e foi-lhe dado guerrear contra os Santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo e povo e
língua e nação" (XIII, 7). A relação entre a Besta e Roma se
evidencia no capítulo XVII, onde a meretriz Babilônia, figura de
Roma, cavalga a Besta.
Para coadjuvar a primeira, suscita o Dragão uma segunda
Besta. Esta surge da terra, a saber da própria Asia. E' um poder não já político, mas antes de ordem intelectual e religiosa,
por isso tem aparência de manso cordeiro (XIII, 11) e será chamado (XVI, 13; XIX, 20) falso Profeta em lembrança da advertência de Jesus sobre os falsos profetas vestidos de ovelhas
que enganarão a muitos, e grandes prodígios obrarão, de modo
que, se possível fora, ainda os escolhidos se deixariam induzir
no erro (Mt 7, 15; 24, 11; Me 13, 22). Tal a triste função da
segunda Besta; em termos modernos diríamos que é o ministro
da propaganda da primeira; tem por ofício trazer-lhe adoradores, não pela força senão cativando os espíritos pela persuasão
e o embuste. Manifestação inicial desta Besta reconhecemo-la naquele sincretismo de filosofia neo-platônica, de politeísmo, de
pseudo-misticismo asiático que sustentaria ideológicamente o império romano, levando os homens a confundir poder religioso e
poder civil. Mas S. João pormenoriza: não é "adoração" qualquer, que se poderia interpretar como simples servilismo político;
tão hábil é a segunda Besta, que conseguiu acreditar a primeira
Resta por Deus e induzir os "habitantes da terra" a fazerem-lhe
uma imagem, a fim de lhe tributar culto de latria (XIII, 14).
Exegese já antiga e hoje quase unânime, interpreta este passo
como referindo-se ao culto dos Césares, à adoração da estátua
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ou imagem do imperador. Cedo arraigado na Ásia Menor - ern
já centenário quando escrevia· S. João - tinha esse culto por centro a cidade de Pérgamo (e talvez por isto afirma a relativa epístola que aí "Satanás tem o trono", II, 13); sabemos da existência de templos dos imperadores em Éfeso e em Esmirna; todavia foi só no 3. e 4. séculos que o culto atingiu ao pleno
desenvolvimento. Deificados a princípio somente após a morte
(a "apoteose"), os Césares conseguiram aos poucos ser considerados deuses ainda em vida, sobretudo graças ao influxo do mitracismo e das religiões solares; o culto imperial sintetizou então o sistema político-religioso de Roma. Exalçar o chefe do
Estado às honras divinas, dar um cunho religioso às virtudes cívicas, que cimento mais resistente para unir entre si e a Roma
povos tão heterogêneos? Por isso mesmo constituiria o ponto de
cristalização do conflito entre o cristianismo e o império, tanto
mais que os cultores de César davam-lhe os mesmíssimos predicados atribuídos pelos cristãos à pessoa de Jesus: "Deus, filho
de Deus, Senhor, Salvador do mundo" (serão talvez os "nomes
de blasfêmia" escritos sobre as sete cabeças da Besta, que simbolizam os imperadores, XIII, 1). A visita solene dum Augusto
a qualquer cidade era denominada "epifania" ou "parusia". Nessas condições, seria inevitável um choque com o cristianismo.
Enorme era a tolerância dos romanos em matéria de crença religiosa; admitiam-nas todas por mais absurdas ou imorais, contanto seus adeptos se curvassem diante do nume do imperante;
donde deveriam considerar mau cidadão, inimigo do império, sub-·
vcrsor da ordem pública, traidor, quem relutasse ao culto de
Augusto e de Roma. A famosa carta (n. 96) de Plínio o moço
a Trajano comprova que esse governador da Bitinia, algo perplexo ante o grande número de sectadores de Cristo e a pouca
consistência das acusações contra eles assacadas, resolveu o espinhoso caso valendo-se de infalível pedra de toque: queimem
os cristãos incenso diante da imagem de Trajano e estarão livres. Aceitar César por Deus, eis o critério decisivo. - Mas os
cristãos da Bitinia já sabiam de antemão por S. Paulo que o
anti-Cristo Ptocuraria fazer-se adorar (2 Tess 2, 4). - Nosso
mais antigo documento hagiográfico, o martírio de S. Policarpo
(A. D. 156) relata como esse discípulo de S. João e Bispo de
Esmirna (uma das sete Igrejas), tendo sido aprisionado, o chefe
de polícia, apiedando-se da canície do santo, tentou-o: "que mal
0
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há em dizer "César é Senhor?" - mas "Senhor" era então considerado título divino e Policarpo recusa: "Não posso fazer o
que me aconselhais." E chegado ao estádio, intima-lhe o procônsul uma só exigência: "Jura pela Fortuna de César!" Ao que
retruca o ancião: "Que jactância te leva a imaginares que me
farás jurar pelá Fortuna de César, como dizes? Sabe, pois, quem
sou: falo com toda a franqueza: sou cristão."
Sob Décio e Diocleciano repugnar ao culto do imperador
candidatar-se
ao martírio, ou, na hipótese mais favorável,
era
reduzir-se à condição de pária, conforme predisse S. João: "e
foi-lhe concedido ( à segunda Besta) ... fazer que fossem mortos
todos aqueles que não adoraram a imagem da (primeira) Besta. . . e que ninguém possa comprar ou vender exceto o que tiver
o sinal, o nome da Besta" (XIII, 15, 17). Ainda o exegeta incrédulo admira a clarividência do profeta de Patmos quando assinalava à jovem Igreja o grande perigo externo que a viria
ameaçar: a organização política do Império romano (primeira
Besta) sustentada e vivificada pelo culto imperial, fruto da mentalidade filosófico-religiosa dominante ( segunda Besta).
Indagará porventura o leitor, em que tudo isso apresenta
interesse atual. Apresenta e muito, porquanto as duas Bestas
personificavam em primeiro lugar os inimigos da Igreja antiga,
porém não personificam apenas esses senão outr<;>s semelhantes,
que surgiram e surgirão em todo o decurso da história da Igreja
militante. As lutas entre Roma e o cristianismo são o tipo de
outras lutas futuras; é o mesmo S. João que no-lo indica. Antes
de tudo, observamos que a primeira Besta não se identifica pura
e simplesmente com o império dos Césares, este foi apenas manifestação passageira daquela, tanto assim que Babilônia ( símbolo ele Roma "ébria cio sangue dos mártires de Jesus", XVII, 6),
está sentada sobre a Besta (logo dela se distingue); bem mais,
ao cabo, é destruída pela mesma Besta que dantes cavalgara
(XVII, 16 - o que deve significar haver sido Roma esmagada
pelas forças de tirania política que momentâneamente encarnara).
,\s duas Bestas sobrevivem à ruína de Babilônia e somente 110
fim cios tempos serão "lançadas vivas 110 tanque de fogo a arder com enxofre" (XIX, 20; XX, 9-10). Ora, como ambas não
mudaram de natureza, é de supor que sua ação perdurará idêntica
através da história: forças políticas anti-cristãs, sustentadas por
ideologia satânica. Graça divina e perversão diabólica juntas ca-
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minharão, uma contrariando a outra, até a consumação dos séculos quando Jesus as separará definitivamente. E assim eviden~ia-se a atualidade da profecia; tanto maior, quanto maior semelhança vige entre as condições da Igreja no mundo antigo e
no de hoje. Não morreu a estatolatria; "sua ferida mortal foi
curada" (XIII, 3) e ela ressurge, vegeta, culmina até na divinização do chefe do Estado, como vimos na Rússia e na Alemanha,
onde verdadeiro culto foi e ainda é tributado a Lenine, a Stalin
e a Hitler. Fautor dessa idolatria foi o Falso Profeta por meio
da propaganda e da "mística" totalitária. Não poderíamos porventura aplicar aos "milagres da técnica" os versículos 13 e 14
do capítulo XIII: "e operou (a segunda Besta) grandes prodígios de sorte que até fez descer fogo do céu sobre a terra à
vista dos homens. E seduz os habitantes da terra com os prodígios que lhe foi dado obrar diante da Besta, dizendo aos habitantes da terra de fazer uma imagem da Besta." Logo vem a
propaganda exaltar os triunfos da técnica, as "realizações" cio
Estado, como novo motivo de adoração do "chefe genial" que
guia os destinos do povo. Quanto aos cristãos, cabe-lhes idêntico
destino ao de seus pais na fé e pelos mesmos motivos: P.ºr não
se prostrarem diante da Besta são apontados como reacionários,
inimigos do Estado, conspiradores, traidores. Aos cultores do
Chefe todos os favores são reservados, de sorte que "ninguém
possa vender ott comprar exceto aquele que tiver o sinal ou nome
da Besta" (XIII, 17). Chega ao paroxismo nesses desditosos países certa tendência que aos poucos permeia e avassala o mundo
contemporâneo: o cidadão mais e mais abdica nas mãos do Estado onipotente ( definido por Lenine "máquina de esmagamento") todos os direitos, iniciativas e responsabilidades. Seus problemas, por mais pessoais sejam eles, cabe ao Estado resolvê-los;
velar sobre o cidadão antes mesmo que nasça, amparar-lhe a infância, dar-lhe instrução, escolher-lhe um ofício, encontrar-lhe
emprego e alojamento, fornecer-lhe alimentos e diversões, resolver-lhe as dificuldades familiares, curá-lo quando doente e pensioná-lo quando encanecido. Responsável pela felicidade do indivíduo, o Estado é também culpado dos malogros deste. Não deixa de ser significativo que por ocasião da crise econômica brasileira só se lêem e ouvem apelos ao Estado e recriminações contra ele, como se sozinho pudesse resolver o problema por qualquer golpe de mágica. Dia a dia, apaga-se o ser.~;'.:icnto da res-
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ponsabilidade pessoal, substituída pela coação da coletividade.
Quanto menos iniciativa tiver, mais satisfeito queda o homem
atual; com júbilo mergulha na massa humana e se despersonaliza.
Que maravilha se acaba ele por adorar - prática senão teoricamente - esse Estado-Providência que tudo lhe dá? "E prosternaram-se diante da Besta dizendo: quem há semelhante à Besta?" (XIII, 4). Que maravilha se o Estado espera de quem tudo
lhe deve uma atitude de perfeita sujeição? "E foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação" (XIII, 7).
Nada de independência no julgar, mas antes perfeito conformismo: tudo quanto o Estado decide e faz é legítimo e bom e santo. Avido, o cidadão aspira a atmosfera tribal; cria-se verdadeira
mentalidade de rebanho e caminhamos céleres para um tipo de
sociedade em que bem adestrado exército de burocratas tangerá
manada imensa ele escravos benévolos. Venderam a própria alma,
por um prato ele lentilhas; nada mais almejam senão o bem-estar
do animal cevado a contento. Não é, pois, mero efeito do acaso
se os Pontífices romanos nas últimas décadas tanto insistiram e
insistem ainda em afirmar os sacrossantos direitos do indivíduo
contra as indébitas interferências estatais, em reivindicar sobretudo a liberdade da Igreja neste mundo onde mais e mais tudo
é feito pelo Estado e para o Estado, onde o Estado tende perigosamente a erigir-se em fim supremo, usurpando o lugar ele
Deus. E o fautor da Besta, com sua potente "voz de dragão"
(XIII, 11) a saber, a técnica de propaganda, de persuasão, ele
adestramento, cri~ um ambiente favorável, pregando mitos, derramando slogans, e sobretudo difundindo o naturalismo. Com
efeito, a anti-igreja satânica, embora tenha suas cambiantes através
dos séculos, caracteriza-se fundamentalmente pelo naturalismo ou
secularismo, pelo apego demasiado a este mundo visível e aos seus
valores, por querer imprimir à humanidade uma direção que poderíamos pedantescamente descrever como "ctônica" ou "telúri·ca". - Leiamos os lamentos sobre a ruína de Babilônia (XVIII,
10-19) e verificaremos que os mesmos sobem hoje das ruínas
da Europa. - Ao observarmos nossos contemporâneos, percebemos em seguida que a maior parte faz depender a felicidade
mundial de dois fatores: primeiro, dos progressos da técnica que
multiplicarão os bens de consumo, eliminarão os males vindos
das enfermidades e das forças da natureza; depois, da economia
bem planejada que distribuirá equitativamente as utilidades cria-
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das p_elo trabalho coletivo. Obtido esse duplo resultado, sobrevirá:
a idade de ouro. Em suma a anti-igreja crê no paraíso terrestre.
Mas o homem por ser animal religioso, desabituado de fitar o céi.t,
procurará, entre os valores humanos, objetos de culto: alguns adorarão a ciência, outros o progresso, outros ainda a arte, mas o
grande número, cedo ou tarde, adorará o Estado, produtor e distribuidor dos bens materiais. Esse culto, essa "mística", segundo
os países e as épocas, revestirá formas diversas: ultr~-nacionalismo, socialismo, comunismo ...
Resumindo a significação atual das duas Bestas, doutrina,
o Pe. Alio: "é fato que forças brutais pretendem, mais do que
nunca, suprimir ou subjugar todas as forças morais e espirituais
e que o terreno lhes foi preparado por todas as correntes de
ideias, todas as sociedades secretas ou públicas que em vez da
vida futura nos apresentavam os bens terr~stres como fim derradeiro de nossa atividade: maçonaria e socialismo anti-cristãos,
cientificismo materialista, humanitarismo ilusório, culto da riqueza ou da força. Numa palavra, tudo que substituía o ideal divino
pelo Estado, a matéria ou o sucesso, tudo isso era uma realização bastante bem sucedida dq pseudo-cordeiro que fala como
dragão e leva suavemente os homens a abdicarem a consciência
diante do poderio do ouro ou do ferro" ( op. cit., p. 231).
II. Os Auxílios.

A utopia do paraíso terrestre, opõe o Apocalipse a certeza
do Paraíso celeste. Enquanto os demais livros do Novo Testamento são relativamente sóbrios nas suas alusões ao além-mundo, o Apocalipse corre o sendal que nos oculta o céu, mostranos o trono de Deus, o triunfo do Cordeiro, a corte celestial e,
com visível insistência e deleite, descreve cenas paradisíacas, ensina que ali está nossa verdadeira pátria, onde nos precederam
nossos irmãos e onde somos esperados. Todo e qualquer ideal
ele felicidade meramente secular ou humano é miseramente falho;
os mais produtivos planejamentos econômicos não lograriam trazer o homem ao seu autêntico destino, nem escapariam ao terrível
sarcasmo com que o Vidente punge a Laodiceia: "dizes: Sou rico
e cheio de bens e de nada tenho falta - e não sabes que és
um infeliz e miserável, e pobre, e cego, e nu" ( III, 17). Mm,
como atingir a celeste pátria se nos ameaçam tantos perigos e
tão exuberantemente descritos, se tantos e tão sanhudos inimigos
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nos encalçam? E' singular que o termo "apocalíptico" quase só
evoque imagens apavoradoras, catastróficas, quando, na verda.de, o Apocalipse é o mais otimista dos livros, radioso breviârio
da esperança cristã. Justamente porque a perspectiva de contínuas e encarniçadas perseguições poderia enevoar a confiança
dos cristãos, entoa o Profeta o mais triunfal dos cantos de vitória. Filho do trovão, porém mais ainda discípulo amado, João
é terrível, sim, mas acima de tudo amorável e consolador. A fim
de precaver contra a pusilanimidade e plasmar corações fortes,
constantes, possuídos de incoercível entusiasmo e fé inabalável
no triunfo de Cristo, apela o Apóstolo ao motivo formal da virtude de esperança: a Onipotência misericordiosa.
Prediz de certos flagelos tremendos e sem conta, mas atentemos bem que a Revelação se abre por uma visão grandiosa
na qual o profeta descortina o mesmo trono do Altíssimo e assiste à glorificação do Soberano Senhor pela corte celeste; depois aparece-lhe o Cordeiro Redentor que por sua vez é glorificado como dominador dos acontecimentos, o que é simbolizado
pela tradição do Livro com Sete Selos onde se encontram os decretos sobre os destinos do mundo. Que pensamento pode sugerir
essa visão no limiar da profecia, a não ser uma ideia altíssima
da Onipotência divina? Nosso Deus é o forte, o irresistível, tem
nas mãos tudo, absolutamente tudo, por conseguinte os acontecimentos todos foram queridos e previstos por Deus, todos conduzem à realização dos desígnios divinos. Enquanto o historiador
profano descreve os sucessos humanos como efeitos de causas naturais, por vezes desconhecidas ou fortuitas e cujo desenrolar
leva a um desfecho imprevisível, S. João proclama o domínio
total de Deus sobre o decurso da história. Doravante, por mais
terrificantes e desalentadoras sejam as contingências, sabemos
que a tudo sobrepaira o irresistível poderio divino. Auxílios supremos acompanham os supremos conflitos; por mais violentas ou
pérfidas, as perseguições são apenas o estrebuchar do Dragão
já vencido. E como para mais arraigar essa convicção, o Vidente
multiplica os sugestivos símbolos do poder divino. Cada um dos
Sete Selos é quebrado pelo Cordeiro, e por Ele só, significando
que a sorte do mundo foi entregue a Cristo exclusivamente: "está
estabelecido o reino sobre o mundo, de Nosso Senhor e de seu
Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos" (XI, 15). Segue-se a visão das Sete Trombetas confiadas aos executores dos
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divinos decretos, sete Anjos que desencadeiam os flagelos ordenados por Deus e seu Cristo. A segunda série de profecias é
também precedida por uma visão celeste: abre-se o santuário
de Deus no céu, a aparece a Arca de aliança (XI, 19), símbolo
dos bens espirituais devidos à vitória de Cristo. Três Anjos prenunciam os castigos e os triunfos divinos (XIV, 6-13). Em seguida, sete Anjos recebem sete Taças da ira de Deus (XV-XVI);
um deles anuncia a ruína de Babilônia (XVIII, 1-3) enquanto
outro cumpre um ato profético lançando no mar enorme pedra
(XVIII, 21); um derradeiro Anjo proclama o aniquilamento dos
inimigos do Verbo (XIX, 17-18). O mesmo Dragão tem o seu
poder coarctaclo, pois um Anjo o encarcera por mil anos e o
solta depois (XX, 1-3, 7).
Esta série de símbolos leva à conclusão de que nada acontece, nada se faz sem o querer ou a permissão de Deus TodoPocleroso. E' ele notar ainda que no 6. momento ele cada septenário trágico, S. João intercala um intermédio consolador: após
a ruptura do sexto Selo surge um Anjo que imprime o sinal
divino sobre os eleitos; descortina-se então a corte celestial (VII,
2-17); após a sexta Trombeta vemos um Anjo portador cio pequeno Livro e assistimos ao episódio das duas Testemunhas de
Cristo (X, 1-XI, 12); após a sexta Taça, é Cristo que anuncia
a sua vinda e promete recompensar aqueles que se mantiverem
vigilantes (XVI, 15). Graças a esse jogo de antíteses, que contrapõe as visões consoladoras às terrificantes, a misericórdia à justiça, S. João, ao mesmo tempo que prenunciava perigos, apontava auxílios e sobretudo confirmava os hesitantes, reanimava os
pusilânimes, mostrando que a Igreja, embora sua aparente pequenez e fraqueza, tem um Senhor e protetor cuja força é irrefreável, cujos desígnios são os mais excelentes possíveis: a vitória total. Não é apenas probabilidade nem mesmo certeza para
o futuro; não; a vitória é efetiva, fato consumado: Cristo já é
vencedor e Satanás já está vencido; Cristo já subiu triunfante
aos céus (V, 9-14). Em contraposição, o Profeta assiste antecipadamente à ruína ele Babilônia (XVIII) e ao castigo eterno do
Dragão e de seus dois satélites (XIX, 20; XX, 9-10). Para maior
consolo e fortalecimento nosso, não apela apenas S. João à onipotência; mostra ainda que o Todo-Poderoso é também Amor:
"Aquele que nos ama e nos livrou de nossos pecados por seu
sangue e fez de nós reis e sacerdotes para Deus seu Pai ... "
0
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( I, 5-6) ; e ainda: " ... farei com que eles venham e se prostrem
a teus pés, e conhecerão que eu te amei" (III, 9). Mais. Os
próprios castigos, para os eleitos, são provas e efeitos do amor:
"eu, aos que amo, repreendo e castigo" (III, 19). Enfim as metáforas nupciais que simbolizam as relações entre Cristo e sua
Igreja evocam uma visão de ternura e amor. Se Cristo triunfa,
com Ele e por Ele triunfa a Igreja, denominada a um tempo
noiva e esposa (XXI, 9). Uma das ideias fundamentais do Apocalipse é que não existem duas Igrejas separadas, triunfante e
militante, mas antes uma só l greja, embora sob dois estados mui
diversos, pelo que o reino da glória é a continuação ou melhor
o desabrochar do reino da graça; entre um e outro a diferença
é de grau e não de natureza, entre as duas fases há continuidade como entre alvorada e dia claro. Em substância é o mesmo
reino que agora progressivamente se estabelece e estará, com
a Parusia, perfeitamente estabelecido. S. João distingue os dois
estados, já que os apresenta isolados: a Esposa, a exalar o suspiro ele amor: "Vem!" (XXII, 17) só pode ser a Igreja militante,
como também a Mulher ameaçada pelo Dragão e constrangida
a refugiar-se no deserto (XII, 1-6; 13-17). Ao contrário a visão
dos 144.000 virgens (XIV, 1-5) simboliza a Igreja triunfanté.
Mas o grandioso final da Revelação, embora pintando um quadro
coruscante da Jerusalém ou Igreja celeste, contém um ou outro
traço que se aplica tão só à Igreja militante, por exemplo o versículo 24 do capítulo XXI: "as nações caminharão à sua luz e
os reis da terra levam nela a sua glória" designa as futuras conquistas do cristianismo e ainda o versículo 2 do capítulo XXII:
"as folhas da árvore ( de vida) são para a cura das nações":
claro está que só se pode aplicar a pecadores peregrinando no
mundo. Também a realeza do cristão reveste significado a um
tempo presente e futuro, atual e escatológico. Assim, no início
elo Apocalipse está escrito que Jesus "nos fez reis e sacerdotes"
(1, 6) e ainda: "eu, João, vosso irmão e associado na tribulação
e realeza e paciência de Jesus" (1, 9) - aqui vemos mui bem
que as persegu1çoes não apagam o caráter real que por ora está
como velado, no mundo da graça - os fiéis reinam espiritualmente com Cristo desde a Ascensão; em nossa condição de militantes já antegozamos algo da glória dos triunfantes. No cap.
V, vers. 10, a corte celeste louva o Cordeiro por haver feito dos
seus "reis e sacerdotes e eles reinam ( ou reinarão) sobre a ter-
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ra" - os manuscritos ora levam o presente ora o futuro
enfim no cap. XX, v. 4, lemos: "E vi tronos, e se sentaram sobre eles e lhes foi dado poder de julgar, e vi as almas daqueles
que foram degolados por causa do testemunho de Jesus... e
viveram e reinaram com Cristo mil anos. . . a segunda morte
não tem poder sobre estes mas serão sacerdotes de Deus e de
Cristo e reinarão com Ele dinante mil anos." Essas alternâncias
verbais - presente, passado e futuro - indicam a continuidade
entre o reinado que se inicia e o que atinge a plenitude. Cristo
já venceu o mundo, Cristo já reina, com Ele já vencemos e reinamos incoativamente; a mesmíssima realeza desfrutam-na, ainda que em grau e sob forma bem diversa, os santos já presentes
no céu e os que ainda militam sobre a terra.
Sem dúvida, enquanto peregrina, a Igreja sofre devastações,
seus filhos são dizimados (XIII, 15) e ela vê-se constrangida a
"fugir para o deserto" (XII, 6) ou, em linguagem hodierna, reduz-se à condição de mero "movimento subterrâneo"; mas, que
importa, se a vitória final está não só garantida como já conquistada? Poderá "ser espezinhada a cidade santa" (XI, 2): a
provação será sómente externa; nada lhe conseguirá abalar a
vida interior, a oração, a paz, a serenidade; nada lhe arrebatará
o privilégio de "cidade bem-querida" (XX, 8); ela viceja "no
retiro que Deus lhe havia preparado para aí ser nutrida. . . longe da face da Serpente" (XII, 6, 14). Apenas externamente serão atingidos pelas calamidades "os acampamentos dos Santos"
(XX, 8), pois que "os servos de Deus" estão marcados e preservados por místico sinal (VII, 3), percam embora a vida corpórea, maior ventura lhes caberá: "eles venceram ( o Dragão)
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e
desprezaram as suas vidas até morrer. Por isso, ó céus, alegraivos e vós que neles habitais" (XII, 11).
Como os fiéis das sete Igrejas, ameaçados de esmagamento
pelo colosso romano, alentar-se-ião ao meditarem essas grandiosas verdades e como elas nos deveriam animar, também a nós,
quando somos tentados de descrer do porvir da humanidade! Revelou-nos a guerra um aviltamento moral que não haveríamos
suposto possível; a tão decantada era das quatro liberdades evolou-se; dominam os adoradores da violência; em vastas áreas
do mundo a Besta desencadeou nova caçada de sacerdotes e fiéis;
nas outras, o falso Profeta atinge suavemente resultados aná-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947 513

logos, levantando onda gigantesca de naturalismo. Reavivemos
nossa esperança à luz do Apocalipse. Venceremos nós, como venceu a Igreja antiga.
Não apenas aos cristãos como coletividade está prometida
a vitória; a cada cristão individualmente traz S. João palavras
de radiosa esperança. Nas Sete Cartas, sete vezes ocorre a mesma fórmula: "ao vencedor darei ... " Que promete o Espírito?
Recompensas que valem a um tempo para a vida presente e a
futura ( ainda uma vez desvenda-se a continuidade entre ambas). Ao vencedor de Éfeso dará de comer "da árvore de vida
que está no paraíso de Deus" (II, 7); por ora é a Eucaristia,
celeste pão de vida, mais tarde será a vida eterna que é Cristo.
Ao vencedor de Esmirna anuncia que escapará à "segunda morte" ou danação, pois receberá a "coroa de vida" (II, 10), símbolo da vitória perene. Ao vencedor de Pérgamo promete "o man{1
escondido" - outro símbolo eucarístico - e a "pedrinha branca" com o "nome novo" (11, 17), transformação da natureza
pela virtude eucarística, glória maior dos filhos de Deus que os
ímpios não conhecem. Ao vencedor de Tiatira caberá depois da
Parusia "autoridade sobre as nações", triunfo no reino messiânico, e desde agora, a "estrela d'alva" (II, 28) que é o mesmo
Cristo (XXII, 16) - desde já, pois a alvorada é a vida presente,
o dia claro, a Parusia. O vencedor de Sardes jamais terá "o nome
apagado do livro da vida" e "se envolverá de veste branca" (a
cor branca, tantas vezes evocada no Apocalipse, era, no uso dos
antigos, cor triunfal, símbolo de vitória e de júbilo); no juízo
final o seu nome será "confessado (por Cristo) à face do Pai e
de seus anjos" (111, 5). O vencedor de Filadélfia será "coluna no
templo de Deus" gravada com "o nome de Deus, o nome da
cidade de Deus, (a Igreja) e o meu (de Cristo) nome novo"
(III, 12) outros tantos sinais de renovamento interior pela participação crescente à natureza divina. Enfim, ao vencedor de Laodiceia, a mais comovedora das promessas ( talvez porque censura e ameaça haviam sido as mais severas): "eis que estou à
porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta,
entrarei em casa dele e ceiarei com ele e ele comigo" (III, 20).
E' a recompensa do tempo presente, a vinda secreta de Jesus,
peregrino de amor, o ágape eucarístico. Depois, a promessa escatológica: "ao vencedor darei de sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu tro33
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no" (III, 21). Vitória do cristão, vitória de Cristo; é Cristo cabeça do Corpo místico que dá ao membro vivo de vencer, a fim
de participar do seu triunfo eterno. Poderiam quiçá os leitores
do Apocalipse cuidar que tão exaltantes promessas estavam reservadas aos fiéis das Sete Igrejas. João por duas vezes os desengana: todo cristão e de qualquer época pode pretender o galardão do vencedor: "eu vi um como mar de vidro misturado de
fogo e os vencedores da Besta e de sua imagem e do número
de seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro, tendo em
mão as cítaras de Deus" (XV, 2) e na apoteose final, o próprio
Deus-Juiz toma pela primeira vez a palavra - indicando assim a solenidade da suprema sentença - : "Eu sou o Alfa e o
ómega, o princípio e o fim; ao que tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água da vida. O vencedor possuirá estas
coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho" (XXI, 6-7).
Haverá promessa tão maviosa e confortante como essa que nos
faz o Deus de glória - cujos poderes são absolutos e as palavras sem arrependimento - de acolher o cristão vencedor como
filho seu?
Ao traçar estas linhas, recebo de Londres o hebdomadário
The Tablet onde se lê comovedora descrição da missa de Páscoa
no único templo católico de Moscou, a Igreja francesa de S. Luís.
Não longe, comunistas em filas intérminas aguardam a oportunidade de penetrar no mausoléu de Lenine para render culto à
múmia-ídolo do ditador; e ao redor da Igreja, espias do governo
vigiam quem entra; dentro adensa-se uma turba de "mulheres
russas, quase todas velhas, algumas muito velhas, misturadas com
uns poucos de homens velhos, russos, alguns bálticos e poloneses. Na maioria assemelham-se a velhos embrulhos de papel pardo, dos quais emerge uma face cansada, enrugada e suja. A
maior parte usa velhas botas de borracha, vários deles, botinas
de couro com apêndices de lã; quase todos tossem." No momento da comunhão verdadeira onda humana aproxima-se do altar: "é difícil conter as lágrimas vendo esses pobres velhos, deprimidos, enlameados, alguns deles literalmente arrastando-se até
à mesa de comunhão, ajoelhando-se com tão extremada devoção
para receber o Corpo de seu Salvador." Estes já prelibam as
recompensas prometidas aos vitoriosos - "àqueles que não adoraram a Besta nem a sua imagem" (XX, 4) - e opressão alguma lhas conseguirá arrebatar.
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III. As Exigências.

Se a sorte triunfal da Igreja em conjunto está selada, não
assim a vitória do cristão individual. Apenas iniciada, pode ainda desfechar numa derrota sem remédio; a vida da graça, prelúdio da vida da glória, corre sempre perigo de abortar. Pensamento tremendo este - e mui atual nesta época de despersonalização e irresponsabilidade - que o Apocalipse repete com insistência patética, de nossa responsabilidade pessoal diante de
Deus. Não basta viver no regaço da Esposa pará vir a reinar
com o Esposo; não seremos arrebatados ao céu em cambulhada;
o cristianismo não produz efeitos mágicos. Por mais generosos
sejam os dons divinos, permanecem sem eficácia em faltando
nossa cooperação. Tomemos, por exemplo, aquele passo de inexcedível ternura, encanto e pasto dos contemplativos: "estou à
porta e bato"; se a iniciativa vem do Amigo súplice, cabe ao
homem responder, abrir a porta, ceiar com o Senhor. Quantas
almas não recebem a· Cristo; quantas quedam hermeticamente cerradas quando bate o Peregrino! Quantas, após haver aberto a
porta e ceiado, enfastiam-se e cobiçam manjares terrestres!
Com a mais terrível solenidade S. João coloca cada um
diante da própria responsabilidade,. advertindo que temos nas
mãos nosso destino: "Se alguém adora a Besta e a sua imagem
e recebe o sinal dela na sua testa ou na sua mão, também este
beberá cio vinho da ira de Deus, lançado puro no cálice de sua
cólera, e será atormentado em fogo e enxofre diante cios santos
anjos e na presença do Cordeiro, e o fumo dos seus tormentos
levanta-se pelos séculos dos séculos, sem que tenham descanso
algum nem ele dia nem de noite aqueles que adoram a Besta
e sua imagem e quem tenha recebido a marca de seu nome"
(XIV, 9-11). O que devemos temer, portanto, não é a hostilidade do mundo - esta em caso algum poderá arrancar-nos a
vicia da graça - o que devemos temer é a falta de generosidade
íntima que nos arrastaria à apostasia. Donde a insistência de S.
João sobre o verbo "vencer"; este e seus derivados ocorrem 16
vezes no Apocalipse contra 1O em todo o resto do Novo Testamento :i; é um indício apenas, mas significativo, e insinua que
a virtude especialmente encarecida pelo Vidente é a energia, a
3 ) E ainda destas 10 vezes, 6 encontram-se em escritos de S. João:
uma no Evangelho (XVI, 13) e cinco na 1• Epístola (II, 13, 14; IV, 4;
V, 4, 5), logo podemos dizer que é vocábulo joanino.
33*
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força de alma ·1 ; e nem é de estranhar naquele que escrevia a
cristãos entorpecidos e ameaçados de perseguições. Lembra, sem
esmorecer, que a vida espiritual é combate perpétuo, violento, árduo, pelo que põe em tão clara luz o "vencedor". Inversamente,
quando ao cabo da Revelação enumera os que serão eternamente
atormentados "no tanque de fogo e enxofre", alista, antes de todos os demais, os covardes (XXI, 8). Todavia, como não combatemos sós, mas com Cristo, a energia, a coragem que leva à
vitória, reveste a forma de fidelidade a Jesus: "sê fiel até a
morte e eu te darei a coroa da vida" (II, 10). Ser fiel é "guardar firmemente o que temos" (II, 25; III, 11), a saber: "guardar os mandamentos de Deus e reter o testemunho de Jesus"
(XII, 17); "guardar a palavra" de Cristo (III, 8) que é uma
"palavra de paciência" (III, 10); sofrendo tribulações "sem desanimar" (II, 3) para "dar testemunho" ( o termo ocorre 18 vezes) a Jesus, embora a guerra movida pelo Dragão: "Antipas,
meu fiel, minha testemunha, que foi morto entre vós" (II, 13).
Ser fiel em suma, consiste em assemelhar-se ao mesmo Jesus "a
testemunha fiel" (II, 5; III, 14). E' esse dom de fidelidade, de
inquebrantável constância, que o Espírito louva em Filadélfia
(III, 8) e de um modo geral, S. João enaltece "a paciência dos
santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus"
(XIV, 12; XIII, 10). De fato, na Igreja primitiva requeria heróica energia o ser fiel a Cristo a ponto de resistir ao contágio dos
vícios pagãos, de arriscar a própria vida recusando adorar a
Besta e desprezando o prestígio do Falso Profeta, assim como
nos dias de hoje é imprescindível vigilância quase de todos os
instantes para não ser submergido pela maré da estatolatria e
mais ainda do naturalismo que tenta infiltrar-se-nos por todos
os poros e nos induzir a sentir com o século e não com Cristo;
é necessário heroísmo por vezes, para "dar testemunho" com
intrepidez num mundo que nem mesmo se digna ouvir-nos as palavras, muito menos aceitá-las. 5 Respiremos a atmosfera moral
4 ) E' óbvio que, como os demais livros do N. T., o Apocalipse recomenda todas as virtudes teologais e morais; aqui procuramos o que
parece haver de mais pessoal no ensinamento do Profeta de Patmos.
6 ) Ressoa como que um eco do Apocalipse na recente fala de Pio
XII, por ocasião de seu dia onomástico. Repetidas vezes, adverte os fiéis
contra o medo, concita-os a serem "intrépidos entre os inativos, crentes
em meio aos incrédulos, confiantes, em meio aos desanimados, cheios de
amor divino em meio ao cépticos"; e ainda: "o futuro pertence aos crentes, não aos cépticos e indecisos; o futuro pertence aos enérgicos q
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elas grandes cidades, empestada pela tríplice concupiscência,
onde imprensa, rádio, diversões, vida política e profissional, obedecem a uma orientação exclusivamente "terrestre", e concordaremos que carece o fiel e ainda o sacerdote, de enorme força de
resistência para se não deixar a pouco e pouco permear pela mentalidade ambiente que nos levaria a "naturalizar" o cristianismo,
já confiando sobretudo em indústrias humanas para estabelecer
0 reino de Cristo, já descartando o que no cristianismo pesa à
natureza e conservando apenas as aparências de religião, enquanto o espírito e o coração dia a dia se elongam de Deus e se deixam enleiar por deuses terrestres. Eis o grande perigo, ou, melhor, o único perigo; e não deixa de ser inquietador o fato de
grande número de cristãos temê-lo menos do que os perigos políticos - obcecados uns pelo comunismo, outros pelo neo-fascis1110. Esses, entretanto, não passam de ameaças externas, lograriam no máximo gerar tribulações, ora Jesus nos assegura: "Não
temas nada do que terás de sofrer: eis que o demônio fará meter
na prisão alguns de vós a fim de serdes provados" (II, 10). Enquanto o germe da decomposição interna, este sim, breve nos
reduziria a lastimoso estado em que convencida seria nossa insensibilidade e tibieza quando fôssemos "vomitados da boca" do
Senhor (III, 16). Aliás, ao perigo político sucumbe apenas o que
no íntimo já se afrouxou e descaiu. Mas o Apocalipse nos garante que podemos resistir ao contágio, ser testemunhas valorosas, contanto permaneçamos "fiéis", isto é, se n~s apegarmos
com tenacidade férrea a Jesus que nos vem trazer luz, e vida,
e força. No admirável escorço do P. Alio: "o céu penetrou a
terra e a humanidade exalçou-se ao céu; os fiéis de Cristo nada
têm a temer da "grande tribulação", nada, a não ser de se mostrarem covardes; por mais forceje contra eles o Inimigo, quem
quiser pode "gratuitamente haurir da água de vida" no rio da
Jerusalém celeste ... A seus leitores ameaçados pela Besta, João
diz: "Coragem, o Cordeiro já venceu o mundo; vós estais no céu
se quiserdes, e nada vos poderá precipitar embora todas as convitlsões de um mundo ao qual não mais pertenceis" ( op. cit.,
p. c. X).
procedem sem timidez ou indecisão; o futuro pertence àqueles que amam
e. não àqueles que odeiam ... A tarefa que vos é confiada nela Providência
chvina nessa hora crucial não é de concluir uma paz pusilânime com o
mundo, mas a de construir uma paz digna diante de Deus e do~ homens."
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Impressões de um Estágio na Argentina.
Pelo Cônego A g n e 1o R o s si, Vice-Diretor das Faculdades Campineiras
e Assistente da J. F. C. de Campinas.

Cinquenta dias de convivência com o movimento e com figuras destacadas da Ação Católica Argentina talvez não constituam credenciais suficientes para um estudo profundo e sereno
da situação católica naquele país vizinho. Entretanto, como éramos doze a observar e trocar impressões, nossa experiência ganhou algo de maior objetividade e equilíbrio.
Gentilmente convidado para manifestar pela REB minhas
impressões sobre a Ação Católica Argentina, procurarei focalizar
alguns pontos apenas, os que me parecem mais importantes, visando tão-sómente servir à causa sacrossanta da Ação Católica.
Pois, tudo que se faz em favor ou contra a Ação Católica é
feito a favor ou contra a Igreja. Esse pensamento do S. Padre
Pio XI ficou indissoluvelmente firmado em meu espírito, mormente quando, num tarde de Agosto de 1937, em Castel Gandolfo, nós, os "partenti" do Pio Brasileiro, nos despedíamos do
venerável Pontífice Aquiles Ratti. Sua recomendação final foi
que trabalhássemos ardorosamente pela implantação ela Ação
Católica.
Se a experiência, aqui narrada, conseguir despertar em algum colega um maior entusiasmo pela Ação Católica, considerarme-ei regiamente compensado.
O Idealizador da Caravana.

D. Paulo de Tarso Campos não é apenas conhecido, em
todo o Brasil, como o Reitor Magnífico da Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo. Conhecem-no muitos através da
A. L. A. - a Assistência ao Litorial ele Anchieta.
Quando Bispo Diocesano de Santos, vendo a situação deplorável dos caiçaras do litoral paulista (todo ele pertencente à sua
diocese), D. Paulo idealizou um maravilhoso trabalho de assistência social a ser realizado por um grupo de "caravanistas". Não
é aqui o lugar para traçar as linhas dessa obra estupenda que
ainda hoje inunda de bênçãos a diocese santista. Mereceria uma
crônica à parte, porquanto é uma organização modelar, digna
de ser imitada em outras zonas do país, com as convenientes
adaptações.
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Transferido para Campinas, depois de se desincumbir admiràvelmente do Congresso Eucarístico Provincial, trazendo à
Princesa do Oeste, além do Emo. Sr. Cardeal Mota, o Emo. Sr.
Cardeal Patriarca de Lisboa, o pensamento do Sr. D. Paulo de
Tarso Campos se voltou, inteiro, para o apostolado urgente, insubstituível da Ação Católica, já, graças a Deus, existente na
diocese, onde marcha tranquilo e com segurança.
Para encarecer ainda mais esse movimento, ordenou a realização de um Congresso de Ação Católica, que será em Julho
próximo ( de 20 a 27) e, para prepará-lo mais convenientemente,
idealizou uma caravana à Argentina.
A ideia, apresentada ao Emo. S. Cardeal de São Paulo, ganhou imediatamente seu augusto amparo. S. Emcia. tomou pessoalmente as providências, telefonou ao Emo. Sr. Cardeal de Rosário, D. Antônio Caggiano, e tudo se combinou.
Faríamos um estágio de quase dois meses na Argentina,
sendo as aulas teóricas ministradas pelo insuperável Mestre da
Ação· Católica, o Ema. Sr. Cardeal Caggiano, e os trabalhos práticos constariam de visitas a organizações da Ação Católica
Argentina.
Os Caravanistas.

Bem heterogênea era nossa embaixada: quatro sacerdotes,
três religiosas, um rapaz, uma senhora e três moças. Doze ao
todo.
Os sacerdotes são Mons. João A. Loschi, Assistente Geral
Diocesano da A. C. de Campinas, Cônego Antônio Martins e Silva, Pároco de Rio Claro, Pe. Tomás de Aquino Vaquero, professor de Ação Católica do Seminário Central do Ipiranga e
quem está narrando suas impressões.
As religiosas são Missionárias de Jesus Crucificado que, como sabem os leitores, se devotam ao apostolado externo, particularmente à Ação Católica.
Os leigos pertencem às seguintes organizações e secções:
Senhoras de Ação Católica, Juventude Feminina Católica, Juventude Universitária Católica Feminina, Juventude Universitária Católica Masculina e Pia União das Filhas de Maria.
Cada qual deveria observar e estudar um aspecto especial,
que mais interessasse o apostolado no âmbito de sua influência.
Dos doze "bandeirantes da Ação Católica", como os deno-

520

R o s s i, Impressões de um Estágio na Argentina

minou S. Emcia. o Sr. Cardeal Mota, dez eram de Campinas e
dois de São Paulo.
A viagem se fez de avião, em ótimas condições.
Um Curso Cardinalício.

Dia 21 de Março, após percorrer os quase 400 quilômetros
de planície que separam Buenos Aires de Rosário, chegávamos,
ao meio-dia, na cidade diocesana do Emo. Sr. Cardeal Caggiano.
As 17 horas, éramos cordialmente recebidos, no Palácio Episcopal, pelo eminentíssimo purpurado. Apresentou-nos as boas
vindas, não escondeu sua alegria em· colaborar, de alguma forma,
com os trabalhos da Ação Católica Brasileira.
Homem de Deus, que não perde inutilmente um minuto, logo
passa a nos traçar o programa do curso, a se iniciar no dia seguinte, numa das salas do Palácio, das 17 às 19 horas, com dez
minutos de interrupção entre uma aula e outra.
Todos deixamos o Palácio levando um impressão profunda
daquele primeiro contacto, que a convivência posterior só · conseguiu solidificar e arraigar mais fortemente.
A Argentina e o mundo católico sabem que o cardinalato foi
um prêmio pessoal dado ao Exmo. Sr. Bispo de Rosário, D. Antônio Caggiano, por ter assimilado o pensamento de Pio XI sobre a Ação Católica e por o ter posto em prática em toda a
Argentina e influído na organização da Ação Católica, no Uruguai, Paraguai e também, em certa forma, no Chile.
Conquanto seja depois de Buenos Aires a cidade mais populosa da Argentina, pois conta 600.000 habitantes, Rosário é
ainda um bispado, sufragâneo de Santa Fé, criado há dez anos
tão-sómente e que tem no atual Cardeal seu primeiro Bispo
diocesano. ·
Em 1929, juntamente com outros dois sacerdotes argentinos,
fez Mons. Caggiano um curso prolongado de Ação Católica em
Roma e depois visitou a organização da Ação Católica na Itália
e em outros países.
Regressando à pátria, percorreu toda a república preparando ambiente propício para o início dos trabalhos de organização
ela Ação Católica, o que ocorreu em 1931. Foi então o Assistente
Nacional da Ação Católica, até sua elevação ao cardinalato. Hoje,
continua sendo o mentor do movimento e seu mestre insuperável.
Em nosso curso, reassumiu a função de professor, para a

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947

521

qual tem pendor especial. Claro, profundo e agradável, conquista logo o ouvinte. Os cinquenta ou mais minutos de aula então
correm velozmente.
Cativou-nos pela sua bondade paternal, pelas mil atenções
que nos demonstrava, quer presenteando-nos livros, quer distribuindo bombons nos intervalos das aulas, quer preparando ou se
interessando pelas nossas excursões e visitas.
Destarte foi mesmo um curso original - um Cardeal como
mestre e alunos tão heterogêneos, vindos de outro país ...
Dezoito lições nos ditou S. Emcia. A doutrina clássica da
Ação Católica, bem compendiada em Civardi, acrescentava sua
experiência pessoal, bem valiosa.
Meu intento, de início, era referir, embora sumàriamente, os
principais pontos em que S. Emcia. insistiu durante o curso.
Felizmente, no momento em que escrevo, já está assentada
a vinda do insuperável Mestre à Semana de Ação Católica de
Julho, a se realizar nesta afortunada terra de Campinas.
Aqui, o eminente Mestre dará a sacerdotes de quase toda
a Província Eclesiástica de São Paulo dez lições que, por certo,
ficarão memoráveis nos anais da Ação Católica Brasileira.
A vinda do Emo. Sr. Cardeal D. Antônio Caggiano será o
mais feliz complemento de nosso estágio na Argentina, que também, no pensamento de nossos superiores hierárquicos, tinha
essa finalidade.
Encerremos, portanto, esta parte de nosso artigo, com uma
prece fervorosa a Deus a fim de que numerosos sacerdotes possam ter a ventura de ouvir dos lábios de tão preclaro Mestre
as sábias lições que ele, na intimidade de sua_ residência, nos
transmitiu, esclarecendo nossas inteligências e abrasando nossos
corações.
Contacto com a Ação Católica Argentina.

Nosso primeiro contacto com a Ação Católica Argentina deuse, realmente, em Rosário.
Dificilmente poderei traduzir a atração e o encanto que sobre
mim exerceram os membros elas diretorias das organizações fundamentais e da Junta Diocesana da A. C. de Rosário.
Essa impressão, felizmente, perdurou em meu espírito, quando fomos recebidos em Santa Fé, Paraná e Buenos Aires por
membros dirigentes da Ação Católica.
Êramos recebidos tão afetuosamente como se fôssemos ir-
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mãos que, depois de longos anos, retornavam ao lar paterno.
Mostravam-nos, com entusiasmo comunicativo, o que tinham e
procuravam saber como marchava, no Brasil, a Ação Católica.
Diversas vezes, moços e moças me pediram transmitisse aos
jovens brasileiros suas saudações, seus aplausos, seu desejo intenso de intercâmbio de ideias, de mútuo conhecimento, de estreitar a mais sincera amizade.
Percebi que a Ação Católica, acima de outros motivos políticos ou de turismo, conseguiu desfazer uma certa reserva que
os argentinos tinham para com os brasileiros. Hoje, ao menos
foi o que percebemos, em todos os ambientes, o brasileiro é recebido com alegria indisfarçável. Em mais de um lugar fomos
saudados com o nosso Hino Nacional ou com músicas ou cânticos do Brasil.
Por isso, foi a mais cordial possível nossa troca de ideias
com os acistas argentinos. Isto, além de facilitar nosso intento,
nos colocou em posição cômoda e agradável.
Impressões sobre a Ação Católica Argentina.

O que mais me impressionou na Ação Católica Argentina foi
a sua grande unidade. Uma ordem transmitida pela Junta Nacional de Buenos Aires se estende pelos recantos de toda a república e é fidelissimamente executada.
Chegamos, na Argentina, ao epílogo da célebre questão do
ensino religioso. Esse era ministrado, fora do horário escolar, às
crianças que o solicitavam e eram cerca de 93% dos alunos.
Os católicos, com pleno direito, iniciaram uma campanha
para reivindicar a inclusão cio ensino religioso no horário escolar, como cadeira ordinária do "curriculum" e com professores
igualmente remunerados, embora sem obrigar os de outras religiões à frequência dessas aulas (no caso, assistiriam, nas mesmas horas, aulas ele Moral).
Depois de preparado o terreno pelo Secretariado de Propaganda, a Junta Nacional ordenou a campanha. Toda a Argentina
católica fez ouvir sua voz poderosa. Certa feita, 40.000 rapazes
da Juventude Católica Argentina desfilaram pelas avenidas de
Buenos Aires clamando: Uma só coisa queremos: ensino religioso em nossas escolas!
Crianças e adultos, homens e senhoras - todos tinham o
mesmo fito: trabalhar pela implantação do ensino religioso nas
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escolas. Era o assunto obrigatório nas conversas, em qualquer
parte. E os acistas estavam aparelhados para responder aos sofismas dos opositores do ensino religioso.
Na Câmara Federal o assunto foi vivamente debatido, em
meio do maior interesse de toda a população. Sancionada a lei,
depois dum debate prolongado de dezoito horas, já nos albores
da madrugada, foi um coroinha quem nos trouxe a alviçareira
notícia, na Catedral de Buenos Aires.
Radiante e feliz, o pequeno estava ao par de tudo, dos que
votaram a favor e contra, dos seus argumentos, etc.
Depois verificamos que toda a Ação Católica Argentina, em
todos os seus ramos, esteve intensamente empenhada na questão. Seus membros viveram essa campanha.
Por isso, a introdução do ensino da religião foi uma brilhante vitória da Ação Católica Argentina. Mas para ela concorreu sua grande unidade de ação. E' assim uma potência que só
tende a crescer.
As Juntas Diocesanas recebem material copioso e utilíssimo
da Junta Nacional - mui operosa, bem organizada, que atende
prontamente qualquer pedido ou informação do interior.
Visitamos a sede da Junta Nacional, em Rio Bamba, 980,
e fomos apresentados a seus dirigentes e ao Assistente Eclesiástico Nacional, Mons. Tomás Solari, Bispo-Auxiliar de Buenos
Aires, pelo Ema. Sr. Cardeal Caggiano que fez questão de fazer
pessoalmente esta apresentação. Enquanto que, na sede elas organizações femininas fomos apresentados pessoalmente por Mons.
Nicolau Fasolino, Arcebispo ele Santa Fé, que também se mostrou grande amigo nosso.
Na Junta Nacional funcionam, muito eficientes, os Secretariados: a) Econômico-Social (que tem à sua testa um homem
de pulso e de capacidade invulgar - o Dr. Francisco Valsecchi,
autor dum precioso "Silabário Soe-" que a editora Tabajara
de Porto Alegre irá divulgar, em breve), b) de Propaganda e
Publicidade ( que prepara toda a propaganda das campanhas e
o Boletim da Ação Católica Argentina - bom, barato, variado
e pontual em suas saídas), e) de Moralidade (com o controle
dos filmes, dos livros - principalmente dos romances que têm
mais saída, conforme inquéritos feitos nas livrarias, e com a
campanha de moralidade).
A Junta Nacional e as Diretorias Nacionais estão sempre
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presentes aos movimentos gerais das dioceses, correspondem-se
frequentemente com as Juntas e Diretorias Diocesanas, auxiliamnas eficientemente com material ( quase todo gratuito) e com
publicações realmente proveitosas, como boletins, revistas, etc.
Por isso as diversas Juntas e Diretorias Diocesanas, já por
espírito ele disciplina ( que existe bem arraigado na Ação Católica
Argentina), já porque são prontamente atendidas pelo Centro,
mantêm um intercâmbio proveitoso de notícias, informações, .atividades, com apreciável vantagem para a causa da unidade.
Insiste-se bastante na paroquialidade da Ação Católica e na
Argentina os conceitos de paróquia e de pároco são postos em
seu justo lugar de destaque, graças à Ação Católica. Não só o
pároco se sente realmente chefe de todo o seu rebanho e de todo
o apostolado externo e público ( sempre coordenado unicamente
pela Ação Católica) como também os fiéis compreendem melhor
a vida paroquial e o papel sublime do pároco.
Vimos em Buenos Aires, em mais de uma paróquia, como os
fiéis, particularmente os membros da Ação Católica, se sentem
em casa na paróquia, isto é, na sede paroquial. Ali se realizam
não sómente as sessões de estudos, as aulas ele trabalhos domésticos e manuais, mas também as reuniões festivas, por ex., de
casamentos, batizados, o cinema paroquial, os jogos, os divertimentos e até os encontros dos que se destinam ao casamento,
sempre num ambiente de respeito e dignidade, às vistas de seus
pais que também ali se encontram. A paróquia é a casa de todos,
onde se podem reunir as famílias nas tardes de domingo ou em
outras circunstâncias.
Mas não se pense que essa paroquialidade, frisada pela Ação
Católica, venha destruir o vínculo diocesano. Este fica salvo e
acentuado até pelas normas dos Estatutos que exigem o beneplácito das organizações diocesanas para a admissão e renúncia
de sócios, para a oficialização dum círculo ou dum centro, etc.
Por outro lado, são frequentes as visitas dos dirigentes diocesanos às organizações paroquiais, assim como existem mensalmente reuniões dos presidentes paroquiais, retiro mensal e anual, assembleias, campanhas, quotas, relatórios_ - todos meios destinados a estreitar os vínculos de união com o centro diocesano.
Ademais, diversas dioceses mantêm, na sede, boletins especiais
para referir notícias de seus centros de Ação Católica e desta
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forma, mais uma vez, se encarece a ligação com a Junta e as
Diretorias Diocesanas.
Há, é verdade, alguns movimentos interparoquiais - corno
os de estudantes secundários e dos universitários - mas são ele
caráter provisório. Toda a restante Ação Católica Argentina está
constituída em base rigorosamente paroquial.
A Ação Católica Argentina toma como modelo a Ação Católica Italiana. Tem quatro organizações fundamentais: Homens,
Senhoras, Moços e Moças. Afora os estudantes secundários e os
universitários não existem outros movimentos especializados. Naturalmente existem os Meninos de Ação Católica e os Aspirantes.
Assisti a diversos tipos de reuniões, inclusive de estudos. Ooz;tei. Algumas poderiam ser mais atraentes, se fosse empregado o
método jocista dos círculos de estudos: ver, julgar, agir. Aliás,
há uma tendência que se vai generalizando, tendendo a essa introdução.
Geralmente na reunião há, além ela leitura e pequeno comentário do Evangelho, uma explicação cio Dogma e o estudo
duma questão social. Por vezes, fazem rodísio e assim todos os
acistas apresentam seu estudo. Comumente reserva-se uma reunião mensal para tomar a lição aos presentes e verificar se entenderam os assuntos tratados no Dogma.
Impressionei-me com o espírito cios elementos da Ação Católica - bem equilibrado, com a palavra sensata sobre questões
que tanto agitaram nosso meio, pelo menos em outros tempos, e
com uma intensa sede de espiritualidade e ele formação ele sua
personalidade cristã. Bastante disciplina e docilidade às ordens
ela Hierarquia que se faz ouvir, uniforme, em suas reuniões anuais.
Assim uma decisão tomada pelo Venerável Episcopado Argentino ecoa por toda a república, sendo observada com fidelidade
por toda parte. Não há, por isso, divergência de orientação, nem
mais severa nem mais branda, quanto às modas nas igrejas e
outras normas de conduta cristã.
Os sócios da Ação Católica Argentina obedecem, com alegria, às ordens superiores. Não recusam cargos, pois estão para
servir. Como também deixam-nos, passado o tempo, se a Autoridade Eclesiástica o quiser ou se a vontade dos colegas se manifestar nas eleições, para dar aos outros oportunidade de trabalhar mais intensamente pela causa de Nosso Senhor.
Nas sedes diocesanas (bem instaladas e amplas, ao menos
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as que visitamos), há sempre um grupo de sócios de boa vontade, trabalhando durante as horas livres do seu emprego. Há moças e senhoras que consagram quase todo o seu dia à Ação Católica, ajudando na Secretaria ou então nas livrarias, que as há
bem sortidas não só nas sedes nacionais mas também nas diocesanas.
E não se pense que sómente são os dirigentes que aí estão
mourejando, porque há a classe dos voluntários que, tendo algum
tempo livre, vão à sede para ficar à disposição de quem lhes quiser dar trabalho.
Estimula-se na Ação Católica Argentina o espírito de iniciativa do leigo e procura-se deixar, nos planos traçados, margem para essa iniciativa e para a aplicação concreta nas dioceses e paróquias.
Agora que estão tomando postos de comando nas Juntas e
organizações de homens e senhoras, "a fortiori" nas juvenis, elementos que receberam, desde os primeiros anos a formação e o
espírito da Ação Católica, a Ação Católica Argentina conta com
pessoas de valor e de competência, inteiramente assenhoreados
dos segredos e do ideal da Ação Católica.
Por isso rasgam-se novos horizontes: cresce a ânsia pelo estudo e pela formação, dando origem à multiplicação das editoras
católicas, das livrarias (não só as livrarias católicas, como as
leigas exibem em suas vitrines e em suas estantes grande quantidade de livros católicos), surgem instituições diversas de cultura religiosa, como o Instituto de Cultura Religiosa Superior de
Buenos Aires, destinado à juventude feminina, e que é um verd_adeiro Seminário de Teologia, com tendência a se transformar,
futuramente, numa Faculdade de Teologia.
Desperta no seio da própria Ação Católica, mormente na
Juventude Masculina, um desejo de maior apostolado que se concretiza no trabalho de equipes, do apostolado celular.
Um grupo de Assistentes e de jovens constituem a J . O. C.
que, na Argentina, ainda não é sector nem secção da A. C., mas
apenas tida pelo Episcopado como uma organização de classe.
Visitei círculos jocistas e deles guardo indelével recordação. Que
fibra de rapazes e que devotamento de jovens! Aguardam, confiantes, os jocistas a palavra do Episcopado, integrando-os oficialmente no movimento da A. C. que amam ardorosamente.
Para atrair a juventude surgiram, máxime em Buenos Aires,
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os Ateneus de esportes. Magnífico o Ateneu da Juventude, para
os rapazes, inaugurado pelo atual S. Padre, quando Legado Pontifício ao Congresso Internacional Eucarístico de Buenos Aires.
Num ambiente confortável, em parte central da capital portenha,
reunindo 3.000 jovens para a prática de todos os esportes e de
divertimentos saudáveis, supera a similar instituição protestante
da Associação Cristã de Moços.
Já se acham bem adiantadas as obras do Ateneu Feminino,
ao lado do Instituto de Cultura Religiosa Superior, de proporções imensas, levantado graças aos esforços da benemérita Companhia do Divino Mestre - uma congregação religiosa com vestes seculares e que se destina a ministrar à mocidade feminina
uma cultura religiosa superior e que, neste ano, está iniciando
( abrindo, nesse setor, o caminho) uma Faculdade de Filosofia
e de Pedagogia.
Numerosos são os grupos juvenis dos Círculos Operários
os avanguardistas - que dispõem de campos desportivos e
de sedes bem montadas. Os Círculos Operários possuem, além
ele sedes e hospitais, um magnífico estádio, na zona de Buenos
Aires, onde se concentram muitos campos esportivos, pois os argentinos praticam muito o esporte.
Facilidades para o Trabalho da Ação Católica Argentina.

Sem querer estabelecer um cotejo com nossa situação brasileira, bem conhecida pelos leitores, e que, por diversas causas,
tem entravado um maior desenvolvimento da A. C. B., apesar dos
heróicos esforços do nosso apostólico Episcopado e de devotados
sacerdotes e leigos, seja-me, porém, permitido enumerar algumas condições favoráveis que beneficiam o desenvolvimento da
Ação Católica na república vizinha.
Como já frisei, minhas impressões são pessoais e naturalmente podem incidir em erro, embora meu desejo seja apenas
o de atinar com a realidade concreta dos fatos. E' lamentável
que precise, neste artigo, empregar frequentemente a primeira
pessoa, mas faço-o com o intuito único de chamar sobre minha
pessoa e minhas fracas experiência e observações as falhas deste trabalho.
O povo argentino é mais homogêneo que o nosso e muito
mais instruído, também religiosamente. Tem do melhor da colonização espanhola e a imigração italiana, muito numerosa, é qua-
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se toda do Norte da Península que, como se sabe, é bem mais
culta que a do Sul.
Com ausência absoluta de elemento de cor, a população, em
sua maior parte concentrada nas províncias de Buenos Aires,
Santa "Fé, Córdoba, Corrientes, é laboriosa, disciplinada, equilibrada, progressista.
Há abundância de gêneros de necessidade e a vida está mais
barata que entre nós.
Não existe, por conseguinte, uma diferença acentuada de
classes sociais e isto explica, em parte, como se conseguiu, com
resultados, estabelecer e adaptar a organização da Ação Católica Italiana, sem preocupação de maior especialização. Há, por
ex., uma só reunião de senhoras na paróquia, como geralmente
só há um círculo, ao qual comparecem todas as moças, inclusive
as operárias.
E' verdade que, na Argentina, a indústria não está tão desenvolvida como no Estado de S. Paulo, por ex., e que as operárias (ao menos assi111 eu as vi em pontos extremos de Buenos
Aires) se vestem bem e têm uma cultura que faria inveja a certas nossas moças de sociedade, mas assim mesmo, como já advertimos, o movimento jocista cresce ràpidamente na Argentina,
porque esses jovens sentem a necessidade de uma formação especializada.
Disse que o povo é mais instruído religiosamente e, no entanto, salvo engano (por viver mais em Campinas, onde as igrejas são, graças a Deus, relativamente bem frequentadas), os templos não registam enchentes de povo como os nossos.
Um padre agostiniano, que residiu no Brasil diversos anos,
me advertiu: no Brasil o sentimento religioso é mais difundido,
atingindo quase toda a população do país, ao passo que na Argentina há mais cultura religiosa, mas o catolicismo abrange relativamente um círculo mais restrito de pessoas.
Menos frequentadas as igrejas, dissemos, mas os fiéis que
participam das funções sagradas fazem-no, em sua grande parte,
com edificante piedade, acompanhando com seu missal a santa
missa. As mulheres penetram o templo com a cabeça coberta
com véu ou, ao menos, com um lenço.
Por sua vez, a concentração da população em redor da Capital e da Província de Buenos Aires facilita muito as comuni-
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cações e assim um grande número de paróquias poderá receber,
com presteza, os auxílios do Centro.
Também poderia ser considerada como facilidade, até certo
sentido, a ausência nas paróquias de maior número de associações religiosas com métodos e processos copiados da Ação Católica.
O assunto é por demais delicado e poderiam minhas palavras ser mal interpretadas. Naturalmente o florescimento de associações religiosas, com apostolado externo e público, é um sinal de vitalidade da paróquia e, graças a Deus, numerosas paróquias do Brasil o estão atestando claramente.
Entretanto, associações religiosas que deixam seu campo
próprio, para o qual foram estabelecidas, e na ânsia de atender
às necessidades presentes, esquecidas das normas traçadas pela
Santa Sé e pelo Episcopado, procuram resolver a seu modo, copiando mal métodos e técnica da Ação Católica, não só dificultam a implantação das organizações específicas da Ação Católica, como, muitas vezes, comprometem a própria Ação Católica,
dando dela aos fiéis uma visão deturpada.
De outro lado, as inovações assim introduzidas multiplicam
os trabalhos, as reumoes e as campanhas. Cada associação quer
então, em justa emulação, ter também as suas realizações e o
seu apostolado.
E' óbvio que o pároco, assoberbado com vinte ou mais reuniões mensais de associações, sinta dificuldades em organizar a
Ação Católica que lhe irá aumentar o número de reuniões, aparentemente sem maior resultado, porque externamente quem dá
brilho às procissões, às festas, etc., são as associações.
O problema é complexo e não desejaria que alguém visse
em minhas palavras uma censura à atitude tomada por algumas
associações que, inflamadas de zelo, procuram resolver, em nossa Pátria, o angustioso problema do apostolado, de proporções
gigantescas, devido principalmente à carência de clero e às incomensuráveis dimensões deste nosso Brasil.
Uma solução simplista para o caso brasileiro seria então
injetar o método e a técnica da Ação Católica em quatro associações já existentes e florescentes no Brasil, por ex. Marianos,
Filhas de Maria para a juventude e o Apostolado da Oração para
homens e senhoras, e transformá-las nas organizações fundamentais da Ação Católica Brasileira.
34
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Mas o Santo Padre e o nosso Episcopado, conhecendo bem
nossas reais necessidades, assim não resolveram.
Se devem, portanto, coexistir a Ação Católica e as associações religiosas, se urge a implantação da A. C., como apostolado oficial da Igreja, se os melhores católicos costumam estar nas
associações, é natural que essas almas de escol sejam os primeiros voluntários do movimento da Ação Católica.
Assim, geralmente, sucedeu na Argentina. Isto não quer dizer que a A. C. não tenha lançado mão da conquista, o que vem
fazendo, em grande escala, recrutando elementos, antes indiferentes, para com a vida piedosa.
Não tendo na Argentina tantas reuniões de associações, como normalmente têm os nossos párocos, e depois de realmente
convencidos sobre a necessidade imprescindível da A. C., era
natural que, vencidas as primeiras dificuldades, surgissem nas
paróquias as quatro organizações da A. C., coordenando todo o
apostolado externo e público.
De início, houve muito trabalho, mas hoje a Junta Paroquial é, no sentido exato da palavra, o vigoroso braço que a
Igreja deu à mente e ao coração do pároco. Tudo se obtém, fàcilmente, por meio dela.
Alguns párocos resolveram o problema de reuniões de associações da seguinte forma: mensalmente realizam uma reunião
geral das associações, dão os avisos gerais, fazem uma prática
espiritual e depois distribuem-se, por grupos, as diretorias, para
assuntos especiais e para prestar contas com a tesouraria.
Simplificou-se assim o trabalho de reuniões para se ter mais
tempo para os círculos de estudos ou de ação das organizações
fundamentais da A. C.
E o resultado tem sidcr compensador. A harmonia entre a
A. C. e as associações religiosas é completa, conquanto, verdade
seja dita, as congregações marianas decaíram de seu esplendor
antigo e externo, ficando concentradas no trabalho da formação
de seus membros.
Outro fator que facilita a A. C. A. é a imprensa paroquial.
A organização do boletim semanal é extraordinária. Pareceu-nos
o que de melhor existe na Argentina, no campo da imprensa católica, embora existam bons diários e ótimas revistas, como Critério, Heroica, Revista Bíblica, Didascalia e outras da A. C. A.
E aqui abro um parênteses para dizer que ouvi as melhores 11.::-
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forências e grandes elogios à nossa Revista Eclesiástica Brasileira,
como sendo a melhor e a mais completa, no gênero, em toda
a América.
Voltemos aos boletins paroquiais. A parte redatorial é a
mesma para toda a república; só variam as primeiras e últimas
páginas (às vezes, só a capa) empregadas para o título (que
varia) e os avisos e notícias próprias de cada paróquia.
E' fácil de se prever o bem enorme obtido com essa larga
difusão do boletim, muito bem cuidado e com orientações idênticas, por toda a Nação.
Acrescentemos, a tudo isso, a ação uniforme do Episcopado,
em mandamentos periódicos, após as reuniões e trocas de ideias.
Interessados pessoalmente na A. C., diversos Srs. Bispos, ex-Assistentes Eclesiásticos, têm por ela verdadeiro carinho e dela recebem apoio e coadjuvação generosa. Reata-se, desta forma, efetiva e afetivamente a união íntima entre o pastor e suas ovelhas,
que o laicismo cuida de afrouxar.
Por último, não nos olvidemos de apontar como condição favorável uma certa largueza no setor econômico, quer devido às
generosas doações de famílias tradicionais, quer, atualmente, por
concessões feitas pelo Governo.
Frutos da Ação Católica Argentina.

Iríamos longe se quiséssemos enumerá-los todos. Alguns, os
mais importantes, escondem-se no recesso das almas que, tiradas
da mediocridade, se projetam para as culminâncias da perfeição,
não sómente por um conhecimento sempre mais profundo da doutrina católica como pela prática das virtudes.
A REB publicou em 1942 (vol. 2, fase. 4, pág. 1062-5) um
magnífico saldo da Ação Católica Argentina, em seu primeiro decênio, em trabalho apresentado por D. Agustín Barrére, Bispo
de Tucuman. Vale a pena reler o precjoso depoimento. Somente
enumerarei alguns dos resultados apontados:
a) descoberta de genuínos valores no laica to;
b) grande estímulo ao clero para melhor desempenho de
seu ministério;
c) despertamento de valores no clero;
d) rompimento do espírito particularista que reina em algumas associações religiosas;
e) despertamento do espírito de apostolado;
34*
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f) vitória sobre o respeito humano entre os homens;
g) novo sentimento de disciplina e de acatamento à Igreja
entre os católicos;
h) aproximação dos homens da mesa eucarística, favorecendo a realização de Congressos Eucarísticos Diocesanos que prepararam o deslumbrante Congresso Eucarístico Internacional;
i) aumento da cultura religiosa entre os leigos e elevação
do nível cultural religioso no país;
j) maior compenetração da vida religiosa, antes posta mais
em base sentimental;
k) fundação de novas editoras católicas;
1) maior moralização dos divertimentos;
m) formação social de acordo com as encíclicas pontifícias;
n) renovação espiritual da Argentina, com maior difusão do
ensino religioso, regularização de matrimônio, etc.
o) aumento das vocações sacerdotais e religiosas, muitas tar-dias, e da alta classe social, antes refratária a isso. A percentagem de perseverança nos Seminários é, ao que me informaram,
de 20 a 30%.
p) organização de alguns sindicatos católicos;
q) unificação espiritual do povo argentino;
r) valorização e encarecimento do papel insubstituível da
paróquia na organização atual da Igreja.
Em uma palavra, a A. C. A. transformou, em grande parte,
a mentalidade tanto dos católicos como dos acatólicos.
Agora, a qualquer problema que se propõe, até os católicos
se preocupam de saber qual a solução da Igreja. Isto impõe respeito, acatamento até nos adversários da Igreja.
No meio católico, a opinião é unânime, a Ação Católica transformou espiritualmente a Argentina. Antigamente, para citar um
exemplo, o sacerdote era frequentemente objeto de zombaria e
de escárnio. Hoje, é respeitado por toda parte.
Alongar-nos-íamos demasiado se quiséssemos referir fatos
que mostrem essa mudança de mentalidade - que é preocupação fundamental da Ação Católica.
Problemas a Resolver.

Não quer dizer que já se obteve a perfeição na A. C. A. Não.
Seus dirigentes não nutrem essa presunção.
O Emo. Sr. Cardeal Caggiano, com visão ampla dos pro-
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blemas, nos dizia que daqui a 25 anos se verá, com precisão, o
bem que a A. C. fez para a Argentina.
Presentemente, há diversos problemas a resolver.
Um deles é o da especialização. Será resolvido com acerto,
não duvidamos, e sem quebrar a unidade impressionante da
A. C. A.
Outro é o do nacionalismo, máxime entre a mocidade. Por
circunstâncias diversas, a subida de Peron despertou no povo
argentino um acréscimo de nacionalismo que poderá, amanhã,
chegar a exageros. O governo atual tem seu apoio nos trabalhadores, na sua quase totalidade, e procura, assim o afirma, basear sua ação social nas encíclicas pontifícias. Reconhece a atuação benéfica da Igreja e cio clero e a prestigia. Isso vem acentuar, ainda mais, a benevolência dos operários para com o clero.
Essa situação, aliada ao progresso material do país, impulsionado por um governo realmente operoso (Peron inicia seu trabalho nas primeiras horas do dia e exige o mesmo de seus ministros), fàcilmente entusiasma a mocidade nacionalista católica
que vê os interesses da Religião e da Pátria admiràvelmente
entrelaçados.
Como o governo, porém, não é infalível nem eterno, apesar
de suas boas intenções atuais, o dia de amanhã poderá oferecer
graves dificuldades à ação da Igreja e então os católicos precisarão estar bem esclarecidos para julgar os fatos, sem preconceitos de ordem sentimental.
Não se pense, portanto, que a umao entre a Igreja e o Estado que vigora por dispositivo constitucional argentino implique,
por parte do Episcopado e da Ação Católica, num beneplácito
apriorístico de todas as atitudes do governo peronista.
As normas da A. C., no campo político, estão admiràvelmente traçadas pelos Sumos Pontífices, desde Pio X, principalmente, e se podem compendiar na frase: "A A. C. está fora e acima
dos partidos políticos", mesmo dos partidos de católicos e até
mesmo que fosse, no dizer do Sr. Cardeal Caggiano, um partido
ele santos. Por isso não há, como alguém pretendeu supor, uma
aprovação dos católicos a tudo quanto faz o partido peronista.
Ao contrário, a Hierarquia está sempre vigilante, em tudo
quanto venha ou possa contrariar a verdadeira liberdade dos
homens ou ferir os sentimentos católicos da população.
Como a política cega, e disto temos frisantes exemplos em
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nossa própria casa, apresenta-se à A. C. A., mormente_ nas organizações juvenis masculinas, este problema da necessidade de
uma formação política equilibrada para evitar, de um lado, o desinteresse pelos problemas da Nação e, de outro lado, para cercear os ardores dum nacionalismo exagerado.
Outro problema é o da constituição da Universidade Católica. Presentemente o ensino superior está nas mãos do governo.
Os acistas argentinos sentem inveja pela nossa situação universitária. Estão empenhando suas forças para romperem as barreiras e terem também sua Universidade Católica. Oxalá, quanto antes, obtenham esta justa reivindicação.
Há outros problemas que poderíamos acenar. O comunismo,
por ex. Mas na Argentina, embora exista o Partido Comunista,
suas atividades são bem vigiadas e controladas pelo governo,
que veda, por completo, suas exibições escandalosamente antipatrióticas e anti-democráticas, quer em comícios quer pela
imprensa.
A defesa da fé contra o protestantismo está por ser organizada. O Venerável Episcopado Argentino já publicou uma memorável carta pastoral sobre o assunto. E brevemente surgirá o
Secretariado da De-fesa da Fé, esperamo-lo sinceramente.
Ação Católica Uruguaia.

Antes de pingar o ponto final, abusando mais uns instantes
da paciência do leitor, direi algo do que experimentei, num contacto de apenas três dias, da Ação Católica Uruguaia.
A impressão é de luta contra um ambiente pesado de laicismo, liberalismo, de hostilidade do governo, de jogatina desenfreada e de licença nas praias.
O Sr. Arcebispo, D. Antônio M. Barbieri, é pessoalmente o
Assistente Geral de Montevidéu. Não pudemos tomar-lhe a bênção,
pois encontrava-se ausente da Capital.
A sede central é doação duma jovem da Ação Católica. Lá
encontramos elementos de boa vontade que nos prestaram as informações pedidas.
Interessaram-nos os universitários que se constituem em organizações fundamentais e têm sede própria, mantida com grandes sacrifícios.
A Ação Católica Uruguaia possui, diversamente da Ação

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947 535

Católica no Brasil e na Argentina, seis organizações fundamentais. A quinta é dos universitários e a sexta das universitárias.
Notável é a organização do serviço social da A. C. na paróquia de Aguada. Visitamos, entre outras instituições, o Clube
Católico, o Círculo Operário e seu modelar Sanatório, o Apostolado Litúrgico, Juventus e o "Hogar de la Empleada" (imitação,
em modesta escala, da suntuosa obra de Mons. de Andrea, a
Casa da Empregada em Buenos Aires).
Vê-se que muito se trabalha no Uruguai, mas o campo ainda é imenso e ingrato.
Conclusão.

Da Ação Católica Argentina guardo saudosa recortlação. Em
seus membros encantava o trato amável e o desejo de transmitir
sinceramente sua experiência.
Particularmente sou grato aos salesianos e agostinianos por
inúmeras amabilidades. No Uruguai, aos palotinos. Notei nessa
convivência com padres religiosos, como eles queriam bem à
A. C. e isto muito me confortou.
Espero que a experiência, aqui narrada, sirva para encorajar ainda mais algum colega a trabalhar no incremento do exército pacífico de Cristo Rei neste Brasil, imensamente necessitado
de Ação Católica.

S. Teresa do Menino Jesus e os Sacerdotes.
Por Monsenhor A s e â n i o B r a n d ã o,
Capelão do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada,
São José dos Campos, Estado de São Paulo.

O Ideal do Carmelo.

Em 30 de Setembro de 1897, exatamente há cinquenta anos,
expirava num mosteiro esquecido da Normandia, no Carmelo de
Lisieux, aquela que o mundo de hoje invoca na glória dos Santos: Soror Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face.
A humilde Carmelita realizou admiràvelmente o ideal da
Matriarca Santa Teresa d'Avila quando reuniu suas filhas na
Montanha Santa do Carmelo. Na hora tremenda em que o mundo, abalado pela Reforma de Lutero, via dentro da Igreja de
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Cristo tantas e tão grandes misérias naqueles que o Senhor fizera o sal da terra e a luz do mundo, Deus suscitou uma plêiade
de Santos e de heróis para o bom combate pela causa de Cristo
e a salvação das almas. O século XVI foi o dos grandes crimes
e heresias, mas o foi também dos grandes Santos.
Santa Teresa d'Ãvila resolveu entrar no combate pela defesa do Grande Rei e Senhor. Viu a insuficiência dos meios humanos para debelar o incêndio que alastrava por toda a Europa. Que fez? Convocou suas filhas e, genial como era, compreendeu que melhor fariam para a glória da Majestade Divina
ultrajada "orando e sofrendo pelos que combatem".
"E' o fim principal por que nos reuniu o Senhor no Mosteiro,
diz a Santa às Carmelitas. E' do braço eclesiástico e não do braço secular que nos há de vir a salvação. Procuremos ser tais que
valham nossas orações para ajudar a estes servos de Deus que
com tanto trabalho lutam agora pelo Senhor.
"Que seria dos soldados sem capitães! Vêem-se estes obrigados a viver entre os homens, e tratar com os homens, a estar
nos palácios, e ainda algumas vezes a conformar-se com os mundanos no exterior. E julgais, filhas minhas, que é preciso pouca
virtude para tratar com o mundo, e viver no mundo, e envolverse nos negócios do mundo, e adaptar-se, como digo, à conversação do mundo, e ser no interior estranhos ao mundo, e inimigos do mundo, e viver nele como quem está desterrado? Em uma
palavra: não ser homens, senão anjos? Para estas duas coisas,
vos peço eu, procuremos ser tais, que as mereçamos alcançar de
Deus. Primeiro: que entre os numerosíssimos letrados e Religiosos atuais haja muitos que tenham as qualidades necessárias à
luta, como ficou dito, e os menos bem dotados os disponha o
Senhor, pois mais fará um perfeito do que muitos que não o sejam. Segundo: uma vez metidos nesta peleja - que, repito, não
é pequena, - os tenha o Senhor da sua mão, para se poderem
livrar de tantos perigos como há no mundo, e tapar os ouvidos
ao canto das sereias neste proceloso mar." 1
Esta página da Santa Matriarca explica a missão que, no
dizer de Bento XV, Deus confiou a Santa Teresa do Menino
Jesus: "Ensinar os Padres a amar a Jesus Cristo, orar e sofrer
e se imolar pelos Sacerdotes." 2
· 1)

2)

S. Teresa, Caminho da Perfeição, Cap. III. Trad. Editora Vozes.
Les Annales de S. Thérese de Lisieux, Mars 1928.
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O Ideal de Santa Teresinha.

Ao deixar o mundo que lhe sorria, na flor dos quinze anos,
Teresa compreendeu e viveu o ideal do Carmelo: "Orar e sofrer
pela conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes."
Orar pelos pecadores, sim, ela o entendia admiràvelmente, sobretudo após a conversão de Pranzini, um celerado convertido pelas
suas preces e a quem chamava "o seu primogênito." 3 Orar pelos Sacerdotes lhe parecia, no entanto, algo desnecessário. A viagem a Roma veio lhe trazer a experiência e a prova de que há
realmente muita necessidade de oração pelos ministros do Senhor. Escreveu na "História de uma Alma":
" ... A segunda lição de experiência que devo a esta viagem diz respeito aos Sacerdotes. Nunca até aquela data pudera
entender o fim principal que mirava a reforma do Carmelo; e
assim como orava pelos pecadores com verdadeiro entusiasmo,
era para mim um enigma o ter que orar também pelos Sacerdotes, cujas almas se me afiguravam mais puras do que o cristal.
Na Itália compreendi este ponto de minha vocação. E valeu-me
bem a pena ir tão longe para adquirir tão útil conhecimento.
Encontrei-me durante um mês com grande número de sacerdotes santos, e verifiquei que, se pela sua sublime dignidade se
avantajavam aos espíritos angélicos, nem por isso deixam de ser
homens fracos e frágeis. Se pois sacerdotes santos, aos quais
Jesus no Evangelho chama "sal da terra", dão sinais de precisarem de orações, que se há de pensar dos que são tíbios, dizendo ainda Jesus no mesmo Evangelho: "Se o sal perder a
sua força, com que outro tempero se há de salgar?"
"Como é bela a nossa vocação, minha querida Madre! Toca-nos a nós, ao Carmelo, preservar da corrupção o sal da terra, oferecendo orações e sacrifícios pelos Apóstolos do Senhor e
constituindo-nos assim Apóstolos deles, que com suas palavras
e exemplos vão evangelizando as almas dos nossos irmãos. Que
nobre missão a nossa!" 4
Desde que Teresa viu e palpou esta dolorosa realidade: há
maus sacerdotes, resolveu dedicar-se inteiramente, generosa e hcróicamente ao ideal do Carmelo: orar e sofrer pelos Padres de
Jesus Cristo. E cantou num dos seus poemas delicados:
3)

4)

História de uma Alma, Cap. V.
História de uma Alma, Cap. VI.
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Viver de amor, 6 Mestre meu dileto,
E' teus ardores implorar, a fim
Que a alma santa do teu ministro eleito
Seja mais pura do que um Serafim. 6

A vocação de Teresa, escreveu o Pe. André Combes 6 , podese dizer é uma vocação sacerdotal. Ela sentia que o Esposo Celeste lhe queria pedir almas, e principalmente almas sacerdotais.
Escreve à Irmã ainda no século: "Celina, nos curtos instantes que nos sobram salvemos almas. Sinto que nosso Esposo nos
pede almas e sobretudo almas de padres." 7
E nos ardores de uma alma seráfica bradava: "Almas, Senhor, dai-me almas! precisamos de almas, sobretudo almas de
apóstolos e de mártires para por elas abrasemos no vosso amor
a multidão dos pobres pecadores. Esqueçamo-nos e oremos pelos padres. Nossa vida lhes seja toda consagrada. O apostolado
da oração não é por assim dizer mais sublime que o da palavra·~
A nós incumbe formar os operários evangélicos que vão salvar
milhões ele almas das quais nos havemos de tornar mães. Poderemos então invejar a sorte dos padres do Senhor?" 8
A vocação apostólica do anjo do Carmelo encerrava todas
as grandes vocações. A vocação de guerreiro: "Sinto a coragem
dum cruzado. Quereria morrer num campo de batalha pela defesa da Igreja." A vocação de sacerdote: "Com que amor, ó Jesus, vos levantaria nas minhas mãos quando a minha voz vos fizesse baixar do céu!" A vocação de Doutor: "Quisera iluminar
as almas. Quisera percorrer a terra, pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz gloriosa. Quisera ser missionário ... " A vocação de Mártir: "Ah! acima de tudo quisera o
martírio. O martírio é o sonho de minha mocidade. Este sonho
cresceu comigo na minha celazinha do Carmelo." 9
O ideal do sacerdócio foi o enlevo e o objeto de todas as
orações e sacrifícios de Teresa. Abrasada em zelo que, no dizer
de S. Tomás, é a chama do fogo do amor 10 , teve a ideia de se
consagrar inteiramente à santificação dos Apóstolos do Senhor
para atingir os membros pela cabeça. - Dizia uma das suas
Saiote Thérêse de L'Enfant Jésus.
Introduction à la Spiritualité de S. Thérese de L'Enfant Jésus.
•) Lettrcs, VI, Céline, 14-7-1889.
S) História de uma Alma.
9) História de uma Alma, Cap. X.
1 º) Zelus, quocumque modo sumatur, ex irltentione amoris provenit.
(Sum. Th. 1-11, qu. 28, art. 4).
5)
6)
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Irmãs: "Teresa quis fazer alto comércio no grande negócio da
salvação das almas: salvar almas salvando os que as salvam,
santificando os que as santificam: os sacerdotes." Compreendeu
que no apostolado não há campo mais vasto na messe do Senhor. E como este ideal do Carmelo a apaixonou!
Oração e Sacrifício.

Como a pobre Carmelitazinha de Lisieux realizaria os sonhos ardentes de conquistar almas para Jesus Cristo? Como havia de realizar a sua vocação apostólica? Pela oração e o sofrimento. "A oração e o sacrifício fazem toda a minha força e
são minhas armas invencíveis. Muito mais do que as palavras
podem tocar os corações. Eu o sei por experiência", escreveu
ela. 11 Compreendeu e penetrou admiràvelmente a palavra ousada
do grande Místico S. João da Cruz: "A mais pequenina palpitação de puro amor é mais útil à Igreja que todas as obras
reunidas em conjunto." 12 Na viagem a Roma deram à menina de
quinze anos os Anais das Missões. Não os quis ler. "Não, diz
ela, tenho um desejo ardentíssimo de me consagrar às obras ele
zelo e eu quero me ocultar no claustro para me entregar totalmente a Deus." 13 Queria sacrificar todas as consolações do apostolado exterior pelo Sacrifício e a imolação ela vida contemplativa, a favor dos missionários sacerdotes: "Orar pelos que combatem." Que lição admirável aos que pensam conquistar as almas
sen1 os recursos da oração!
Escreve Teresa na "História de uma Alma": Não foi na
oração que S. Paulo, S. Tomás de Aquino, S. João da Cruz, S.
Teresa e tantos outros amigos de Deus beberam essa ciência admirável ante a qual ficam extasiados os maiores gênios? Disse
o Sábio: Dai-me um ponto de apoio e eu com uma alavanca levantarei o mundo. O que Arquimedes não conseguiu, alcançamno plenamente os santos. O Senhor Todo-Poderoso deu-lhes um
ponto de apoio que é Ele mesmo, Ele só, e com a alavanca da
oração que tudo abrasa em incêndios de amor. E assim continuam e hão de continuar os Santos até a consumação dos séculos na Igreja militante. 1-1
11) História de uma Alma, Cap. XI.

S. Juan de la Cruz, Cant. Esp. XXXI.
Espírito de S. Teresa do Menino Jesus.
14) História de uma Alma, Cap. XI.

12)
13)
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Teresa realizou plenamente este ideal: conquistar almas pela
oração, e sobretudo, almas sacerdotais.
S. S. Pio XII, quando ainda era Cardeal Secretário, ao benz.er a estátua de S. Teresa do Menino Jesus no Seminário Francês de Roma, em memorável discurso lembrava esta passagem
da "História de uma Alma", acrescentando: "Para o ministério
sacerdotal e a conquista das almas é necessário orar e viver unido a Deus. A grandeza inefável do sacerdócio, continua o Pon.tífice, é uma luz brilhante colocada sobre duas colunas sublimes:
dois brilhantes privilégios mas dois árduos e tremendos deveres:
a oblação do Sacrifício Redentor e a direção das almas. Estes
dois atos, estes dois títulos, bastam para exaltar a alma cio padre acima de todas as honras terrestres e das glórias perecíveis.
Devem bastar também para o fazer tremer até à medula dos ossos na consciência de suas responsabilidades eternas. Quando a
sublimidade de um tal ideal vos aterrorizar, quando o peso destas responsabilidades vos pesarem sobre os ombros e vos parecerem superiores às forças humanas, vinde, contemplai silenciosamente a Virgem de Lisieux. Tão pequenina e tão fraca na aparência, ela trouxe e traz ainda nas mãos, carregadas de rosas,
milhares de almas que salvou. Ela vos ensinará que o segredo
do zelo é amar de tal maneira a Deus, que se deseje apaixonadamente que Ele seja também amado dos outros por todo o
Gênero Humano até o fim dos séculos." 16 O Santo Padre mostra como o sacerdote, muito mais pela oração e a vida interior,
a exemplo de S. Teresa do Menino Jesus, pode ser útil às almas
e mais proveitoso à Igreja.
Na verdade, Theresia docet, Teresa ensina aos sacerdotes.
S. Teresinha trouxe ao mundo uma mensagem toda nova, "Omen
novum", disse Pio XI. Veio dizer ao século dinâmico e louco pelo
orgulho que é mister ser pequenino, como diz o Evangelho, para
se salvar. E veio dizer aos apóstolos, aos que lutam no campo das
almas que é "muito mais pela oração e pelo sacrifício que se
conquistam as almas." Nesta hora em que tanta agitação estéril
e tanto naturalismo prejudicam a obra de apostolado moderno,
como Teresa do Menino Jesus é um modelo para o padre! E' a
ilustração viva da sublime doutrina de S. João da Cruz: "Um
ato de amor vale mais do que mil obras reunidas." Comenta o
15 )

"Etudes et Documents Théresiens", Juillet 1938.
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Pc. Petitot 16 : Como poderíamos duvidar de que a canonização
da Irmã Teresa do Menino Jesus seja uma ilustração frisante
desta doutrina? Não será evidente que teriam feito um grande
mal à Santa e à Igreja, se a tivessem ocupado em negócios e em
obras exteriores? Não será evidente que "fez mais com uma ação
que com mil, graças ao mérito da oração e às forças espirituais"
que nela hauriu?
Se nos não enganamos, a primeira, a maior, a mais preciosa lição que nos apresenta a "História de uma Alma", a autobiografia da Irmã Teresa, é a eficácia soberana duma ação, duma
única, quando essa obra é a expressão fiel da vida interior, inteiramente desligada cios bens deste mundo, inteiramente dedicada à oração, ao amor de Deus e do próximo.
Que todos aqueles que, segundo as expressões de S. João
da Cruz, "dão preferência à atividade e imaginam poder conquistar o mundo pelas suas pregações e pelas obras exteriores",
meditem nesta lição brilhante tão oportunamente dada ao nosso
século de agitação, pela glorificação da Irmã Teresa. Para prestar verdadeiros serviços à Igreja, é preciso reservar uma parte
importante do nosso tempo à oração.
S. João da Cruz, com segurança sobrenatural, não recua
diante de expressões capazes de nos fazerem tremer. "Agir doutro modo, é dar um passo em falso, pouco mais fazer do que
nada, às vezes absolutamente nada, e outras vezes fazer mal!"
Esta é a lição que a nós, padres, vem lembrar aquela que se
fez o anjo do nosso sacerdócio: a humilde carmelitazinha de
Lisieux. Soubéssemos aproveitar a lição desta criança!
E o sacrifício? "Teresa, diz ainda Pio XII no célebre discurso, ensina a abnegação e o espírito de sacrifício ao padre."
A direção das almas exige uma prudência mais do que natural,
uma abnegação contínua de todo conforto, para que se torne o
padre, na expressão pitoresca do venerável Pe. Chevrier: "wz
homme mangé" para as almas ávidas dos seus conselhos. 17
Teresa fez o seu apostolado na cruz. Sofreu verdadeiro martírio pelas almas. E' mister ler bem e penetrar as páginas de
"História de uma Alma" e de "Novissima Verba", para se conhecer que vítima se imolou por nós Sacerdotes no Carmelo de
humanas entre almas consagradas a Deus sob pretexto de zelo.
16 )
17)

Sainte Thérese de Lisieux, Une renaissance spirituelle.
Discours, Card. Pacelli, op. cit.
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Lisieux e que grande alma sacerdotal Nosso Senhor lhe deu!
Tudo em sua vida foi oração e sofrimento pelos sacerdotes.
Dois Irmãos Sacerdotes.

Teresa não teve a felicidade de possuir um só irmão consagrado ao serviço dos altares. Os pequeninos da família Martin
bem cedo voaram para o céu, desiludindo as esperanças de Dona
Zélia e Luís Martin, cujo sonho era ter um filho sacerdote e missionário. Teresa, encantada pelo sacerdócio, no Carmelo, consagrou toda a vida aos ministros do altar, mas sempre lhe ficava no
fundo da alma a santa inveja dos que bem de perto tocam o
Corpo de Cristo no Altar. Consolava-se em morrer aos vinte e
quatro anos, porque é em geral a idade em que se ordenam os
sacerdotes. 18
Nosso Senhor lhe havia de satisfazer todos os desejos e aspirações. Deu-lhe dois irmãos sacerdotes, dois irmãos adotivos
pela oração e pelo sacrifício.
Ouçamo-la na "História de uma Alma": "Longo tempo havia que eu acariciava um desejo que se me antolhava irrealizável: ter um irmão sacerdote. Era minha ideia fixa que, se os
meus dois irmãozinhos não tivessem voado ao Céu, teria tido
a dita de os ver subir ao altar. Fazia-me tanta pena esta lembrança! Eis, porém, que Nosso Senhor, adiantando-se aos meus
desejos, que eram apenas ter um irmão padre que todos os dias
no Santo Sacrifício se lembrasse de mim, se dignou estreitar-me
pelos laços da alma com dois apóstolos seus. Vou contar-lhe, minha querida Madre, como é que o Senhor me satisfez esta aspiração.
"O primeiro irmão foi uma prenda de anos com que a Nossa Madre Santa Teresa me brindou nos princípios de 1895. Estava eu um dia atarefadíssima com o trabalho, quando a Madre
Inês de Jesus, então Prioresa, me chamou à parte e me leu uma
carta de um jovem seminarista, que, inspirado, dizia ele, por S.
Teresa, buscava uma religiosa que se consagrasse especialmente
à sua salvação e à das almas que mais tarde houvesse de ter
a seu cargo, prometendo pedir todos os dias, logo que tivesse
a ventura de celebrar, por aquela que por esta forma quisesse
ser sua irmã. Fui eu a escolhida para irmã deste futuro missionário.
tS)

Esprit de S. Thérese.
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"Não tenho pàlavras com que exprimir à minha Madre o
'úbilo que com isto experimentei. Ao ver satisfeito o meu anseio
11c modo tão inesperado, brotou-me do coração uma alegria que
~hamarci infantil, porque, só remontando aos dias da minha infância, encontro recordações de alegrias tão vivas que mal cabem na estreiteza da alma. Satisfações destas não as saboreava
de há muitos anos. Parecia-me por isso achar não sei que novidade na minha é;llma, como se nela tivessem feito vibrar umas
cordas até ali adormecidas.
"Bem compenetrada das obrigações que me impunha, lancei-me ao trabalho, redobrando de fervor e escrevendo de tempos a tempos algumas cartas ao meu novo irmão. Não há dúvida que pela oração e pelo sacrifício é que se devem principalmente ajudar os missionários; mas, quando Jesus se compraz em
irmanar duas almas para glória sua, permite que comuniquem
entre si os seus pensamentos para mais se atearem no amor ele
Deus.
"Em fins de Maio do ano passado a Madre presenteou-me
com o meu segundo irmão; e observando-lhe que os meus pobres merecimentos aplicados já em benefício de um futuro apóstolo me pareciam insuficientes para abrangerem com fruto a mais
outro, a resposta que me deu foi: que a obediência me duplicaria
os méritos.
"Assim pensava eu também no íntimo ela minha alma; e, já
que o zelo duma carmelita deve abarcar o mundo inteiro, espero, com a graça de Deus, ser útil a mais de dois missionários
até. Por todos oro, sem excetuar os simples padres, cujo ministério é por vezes tão difícil como o dos apóstolos que pregam aos
infiéis. Numa palavra: quero ser "filha da Igreja", como a nossa Madre Santa Teresa, e encomendar a Deus todas as intenções do Vigário de Jesus Cristo. Eis o fito de toda a minha vida.
"Mas, como de um modo muito especial me teria associado
às obras dos meus queridos irmãozinhos, se vivos fossem, não
descurando por isso os interesses vitais da Igreja, que se estendem a todo o universo, assim quero muito particularmente viver
unida aos novos irmãos que Jesus me deu. Tudo o que me pertence, a cada um deles pertence." 19
A prudência consumada ela jovem Carmelita, todavia, não
quis que seu exemplo viesse justificar um dia amizades muito
19)

História de uma Alma, cap. 20.
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Adverte: Bem sei que para isto é mister licença expressa dos
superiores. Previne a Madre Inês de Jesus que, se depois da
sua morte, alguns jovens Sacerdotes viessem a saber que ela havia sido dada como irmã espiritual a dois missionários, pediriam
o mesmo favor. Adverte que isso poderia tornar-se um grande
perigo.
"Estou certa que qualquer de nós que houvesse escrito o
que escrevi, receberia os mesmos louvores e mereceria a mesma
confiança. Mas é únicamente pela oração e pelo sacrifício que
podemos ser úteis à Igreja. A correspondência há de ser raríssima, e até não deve ser permitida absolutamente a certas religiosas que se preocupariam demasiado julgando obrar maravilhas, e na realidade só prejudicariam sua alma e cairiam talvez
nos subtis ciladas do demônio."
E com mais insistência: "Minha Madre, o que vos acabo de
dizer é muito importante: suplico-vos que o não esqueçais mais
tarde. No Carmelo não se deve cunhar moeda falsa para resgatar as almas. . . E, muitas vezes, as belas palavras que se escrevem e as belas palavras que se recebem são apenas troca de
moeda falsa ... " 20
Hoje a Pia União Sacerdotal une sacerdotes de todo numdo pelos laços da fraternidade a S. Teresa do Menino Jesus. Cardeais, Prelados ilustres, grandes Missionários se honram do título: "Irmãos espirituais de S. Teresa de Lisieux". Como os
sonhos da grande Santa se realizaram magnificamente após a
sua morte!
Sou Filha da Igreja!

· "Sou filha da Igreja, disse Teresa, minha glória será o reflexo da que brilha na fronte de minha Mãe. 21 Quero ser filha
da Igreja e orar pelas intenções do Vigário de Cristo. 22 Tudo
quanto ganho é para a Igreja e para as almas. 23 Eu quisera
morrer num campo de batalha pela defesa da Igreja." 2 ·1
No ato do Oferecimento ao Amor Misericordioso diz: "Desejo trabalhar para a glorificação da Santa Igreja, salvando as
almas que estão na terra e livrando as que sofrem no Purgatório."
Em "Novíssima Verba", diário da Santa Agonizante, ·encon··
tramos tantas vezes, expressões de amor à Igreja.
20)
2 1)
23 )

Espírito de S. Teresinha, cap. II.
História de uma Alma, cap. XI.
22) Idem, cap. X.
2 4) História de uma Alma.
Novíssima Verba, 12-7-1897.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947 545

_ Quereis adquirir méritos?
_ Sim, mas não para mim, para as necessidades de toda
a Igreja, enfim para lançar rosas a todo mundo, justos e pecadores. 25
Entrevendo já a glória que a esperava no céu, não pensava tanto na glória e na felicidade, mas no bem que do céu
poderia fazer à Igreja: "Penso no bem que poderei fazer depois
da minha morte: ajudar os padres, os missionários e toda a
Igreja." 26
Toda a Igreja! Vede, sempre o amor apaixonado pela Igreja! Eis uma humilde Carmelitazinha no silêncio, na oração e no
sacrifício. Ela penetrou admiràvelmente a doutrina do Corpo Místico. Quis ser o coração da Igreja. 27 Vede esta página admirável:
"Examinando bem o Corpo Místico da Igreja, não me tinha reconhecido em nenhum dos membros descritos por S. Paulo, ou
melhor, queria reconhecer-me em todos eles. Foi a caridade que
me deu a chave da minha vocação; pois nitidamente me mostrou
que, se o corpo da Igreja se compunha de membros diferentes,
não lhe podia faltar o mais nobre e o mais necessário de todos
os órgãos: que tinha portanto um coração e que este coração se
abrasava em amor; compreendi mais que o amor era o único
móvel das ações dos seus membros; que, se o amor chegasse a
extinguir-se, nem os Apóstolos anunciariam o Evangelho, nem os
mártires se ofereceriam a derramar por ele o sangue. Fiquei finalmente entendendo que o amor era o cofre onde se encerravam
todas as vocações, que o amor era tudo, que abrangia todos os
tempos e todos os lugares, porque era eterno! No auge, então, da
minha delirante alegria exclamei: "O' Jesus, meu amor! encontrei por fim a minha vocação! a minha vocação é o amor! Sim,
encontrei o lugar que me compete no seio da Igreja: esse lugar
foste vós que mo destes, ó meu Deus: no coração da Igreja, minha Mãe, eu serei o amor! . . . Deste modo serei tudo, e assim se
realizará o sonho de toda a minha vida!" 28
Os sonhos de Teresa se realizaram. Que modelo para nós
sacerdotes! Modelo de amor à Igreja, nossa Mãe, à qual entregamos nossa vida e à qual pertencemos. - Teresia docet, dizia
Pio XII. Aqui também ela nos ensina, a nós, padres, também.
25 )
26)
2 7)
28)

35

Novíssima Verba e História de uma Alma.
Idem, 12 Juillet 1897.
História de uma Alma, cap. XI.
História de uma Alma, cap. XI.
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Os Papas e Santa Teresinha.

A Filha da Santa Igreja encontrou plena correspondência
no amor ardente e apaixonado pela Esposa de Cristo, sua e nossa Mãe. Amou a Igreja e a Igreja parece ter esgotado todos
os recursos de glória e privilégios para a /ilha predileta. De Leão
XIII a Pio XII, eis cinco Papas cujos nomes estão ligados à carreira triunfal do Anjo de Lisieux.
Leão XIII viu Teresinha aos quinze anos a seus pés, rogando-lhe a licença para ingressar na Arca Santa do Carmelo. O
Grande Pontífice, mais tarde, antes da morte, leu "a História de
uma Alma" e o episódio da menina aos seus pés o comoveu. Sabia que uma futura Santa estava a caminho dos altares. Em 1908
Pio X lia também a "História de uma Alma" e a doutrina eucarística de Teresa. "Oportuníssimo! Oportuníssimo! - exclama o
Santo Pontífice. - E' preciso tratar quanto antes deste processo!" Quando alguém objetara ser por demais simples a vida de
Teresa, responde o Papa a um sacerdote:
- Meu Padre, justamente nesta simplicidade é que está a
beleza desta vida. Consulte a teologia, e verá. . . E mostrando
um retrato da Carmelita de Lisieux: Esta, diz profeticamente Pio
X, será a maior santa dos tempos modernos. 29 Introduziu o Processo em 9 de Junho de 1914.
Ascende ao trono de S. Pedro o Cardeal de La Chiesa, Arcebispo de Bolonha, já muito conhecido como admirador e devoto da Carmelita de Lisieux. O Processo da Beatificação em
breve passa pelos exames e obtém dispensas e privilégios excepcionais, para que em 14 de Agosto de 1921 seja declarada a
heroicidade das virtudes.
A alocução do Papa no Consistório foi verdadeiramente impressionante. E' um documento em que se vê exaltada a via
da Infância espiritual. Convida a cristandade a entrar na via
de Teresa. 30 Poucos dias depois, diz Bento XV a um sacerdote
ilustre: "Invocai a Venerável Teresa do Menino Jesus, meu padre,
porque recebeu ela a missão de ensinar os padres a amar a Jesus Cristo." 31
E Pio XI? Foi o Papa de S. Teresinha. Sua primeira Bemaventurada e primeira Santa. Chamou-a "Estrela do seu Pontificado, seu segundo Anjo da Guarda." A ela entregava todas as
29 )
31 )

História de uma Alma (nota).
30) Alocução consistorial.
Annales de Sainte Thérese de Lisieux.
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coisas mais difíceis do seu agitado e fecundo pontificado. No dia
da Canonização a alma do Santo Padre não pôde conter a onda
de suaves emoções e as alegrias da hora em que inscreveu no
catálogo dos Santos o Anjo de Lisieux. E viu-se o Pontífice ler
a proclamação solene e cobrir o rosto com as mãos e chorar comovido. Que ternura na alma viril e enérgica de um dos Pontífices mais firmes no leme da Barca da· Igreja!
Cumulou de privilégios a sua "primogênita dos Altares".
Declarou-a Patrona de todos os Missionários com os mesmos
privilégios que S. Francisco Xavier. Estendeu o ofício e Santa
Missa de Teresa para a Igreja universal. E não se cansava de
falar a todos da "sua Teresinha". Ao ilustre Cardeal Segura disse um dia numa audiência: "Santa Teresinha do Menino Jesus
é um .perfeito modelo de todas as virtudes. Modelo para os padres e para todas as almas. . . principalmente para os padres.
Pregai muito a sua doutrina principalmente nos retiros aos eclesiásticos." 32 Nos jardins do Vaticano colocou uma bela estátua
do Anjo do Carmelo num artístico oratório: "Posuit me custodem
in hortis Vaticanis . .. " Aos pés da imagem as palavras de Teresa: "Eu amo a Igreja, minha Mãe."
Pio XI sentiu nas Missões os efeitos maravilhosos da influência poderosa de S. Teresinha, na propagação da fé. A muitos Bispos Missionários repetia: "Entregai vossa Missão a S. Teresinha. Fazei como eu, em tudo, nos negócios do governo da
Igreja." Trabalhava sob o olhar de Teresa cuja imagem sempre
o acompanhava. Trazia sobre a mesa de trabalho o fac-símile da
uma que o Brasil ofertou para as relíquias da Santinha. Na morte ainda invocava a sua Teresinha. Dizia nos últimos dias olhando a imagem da Santa, junto ao leito: "Não estou só. A Santinha está junto de mim." 33
E Pio XI é sucedido no trono pelo Cardeal Legado das Festas de Lisieux, que havia respirado o perfume do Carmelo de
Lisieux e se havia assentado na Cátedra onde Teresa se fez
Mestra da Via da Infância: Pio XII. Desde Núncio em Berlim
conhecia e guardava em sua memória prodigiosa muitas das páginas da "História de uma Alma". O Cardeal Pacelli do discurso
no Seminário Francês, em Roma, das homílias e sermões dos
32)

"Annales", Février 1940.

ªª) Annales de Lisieux, art. En "1' Anniversaire de la mort de Pie XI".
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Os Papas e Santa Teresinha.

A Filha da Santa Igreja encontrou plena correspondência
no amor ardente e apaixonado pela Esposa de Cristo, sua e nossa Mãe. Amou a Igreja e a Igreja parece ter esgotado todos
os recursos de glória e privilégios para a /ilha prediÍeta. De Leão
XIII a Pio XII, eis cinco Papas cujos nomes estão ligados à carreira triunfal do Anjo de Lisieux.
Leão XIII viu Teresinha aos quinze anos a seus pés, rogando-lhe a licença para ingressar na Arca Santa do Carmelo. O
Grande Pontífice, mais tarde, antes da morte, leu "a História de
uma Alma" e o episódio da menina aos seus pés o comoveu. Sabia que uma futura Santa estava a caminho dos altares. Em 1908
Pio X lia também a "História de uma Alma" e a doutrina eucarística de Teresa. "Oportuníssimo! Oportuníssimo! - exclama o
Santo Pontífice. - E' preciso tratar quanto antes deste processo!" Quando alguém objetara ser por demais simples a vida de
Teresa, responde o Papa a um sacerdote:
- Meu Padre, justamente nesta simplicidade é que está a
beleza desta vida. Consulte a teologia, e verá. . . E mostrando
um retrato da Carmelita de Lisieux: Esta, diz profêticamente Pio
X, será a maior santa dos tempos modernos. 29 Introduziu o Processo em 9 de Junho de 1914.
Ascende ao trono de S. Pedro o Cardeal de La Chiesa, Arcebispo de Bolonha, já muito conhecido como admirador e devoto da Carmelita de Lisieux. O Processo da Beatificação em
breve passa pelos exames e obtém dispensas e privilégios excepcionais, para que em 14 de Agosto de 1921 seja declarada a
heroicidade das virtudes.
A alocução do Papa no Consistório foi verdadeiramente impressionante. E' um documento em que se vê exaltada a via
da Infância espiritual. Convida a cristandade a entrar na via
de Teresa. 30 Poucos dias depois, diz Bento XV a um sacerdote
ilustre: "Invocai a Venerável Teresa do Menino Jesus, meu padre,
porque recebeu ela a missão de ensinar os padres a amar a Jesus Cristo." 31
E Pio XI? Foi o Papa de S. Teresinha. Sua primeira Bemaventurada e primeira Santa. Chamou-a "Estrela do seu Pontificado, seu segundo Anjo da Guarda." A ela entregava todas as
29 )
31 )

História de uma Alma (nota).
30) Alocução consistorial.
Annales de Sainte Thérese de Lisieux.
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coisas mais difíceis do seu agitado e fecundo pontificado. No dia
da Canonização a alma do Santo Padre não pôde conter a onda
ele suaves emoções e as alegrias da hora em que inscreveu no
catálogo dos Santos o Anjo de Lisieux. E viu-se o Pontífice ler
a proclamação solene e cobrir o rosto com as mãos e chorar comovido. Que ternura na alma viril e enérgica ele um dos Pontífices mais firmes no leme da Barca da Igreja!
Cumulou de privilégios a sua "primogênita dos Altares".
Declarou-a Patrona de todos os Missionários com os mesmos
privilégios que S. Francisco Xavier. Estendeu o ofício e Santa
Missa de Teresa para a Igreja universal. E não se cansava ele
falar a todos da "sua Teresinha". Ao ilustre Cardeal Segura disse um dia numa audiência: "Santa Teresinha do Menino Jesus
é um ,perfeito modelo de todas as virtudes. Modelo para os padres e para todas as almas. . . principalmente para os padres.
Pregai muito a sua doutrina principalmente nos retiros aos eclesiásticos." 32 Nos jardins do Vaticano colocou uma bela estátua
do Anjo do Carmelo num artístico oratório: "Posuit me custodem
in hortis Vaticanis . .. " Aos pés da imagem as palavras de Teresa: "Eu amo a Igreja, minha Mãe."
Pio XI sentiu nas Missões os efeitos maravilhosos ela influência poderosa de S. Teresinha, na propagação da fé. A muitos Bispos Missionários repetia: "Entregai vossa Missão a S. Teresinlza. Fazei como eu, em tudo, nos negócios do governo da
Igreja." Trabalhava sob o olhar de Teresa cuja imagem sempre
o acompanhava. Trazia sobre a mesa de trabalho o fac-símile da
urna que o Brasil ofertou para as relíquias da Santinha. Na morte ainda invocava a sua Teresinha. Dizia nos últimos dias olhando a imagem da Santa, junto ao leito: "Não estou só. A Santinha está junto de mim." 33
E Pio XI é sucedido no trono pelo Cardeal Legado das Festas de Lisieux, que havia respirado o perfume do Carmelo ele
Lisieux e se havia assentado na Cátedra onde Teresa se fez
Mestra da Via da Infância: Pio XII. Desde Núncio em Berlim
conhecia e guardava em sua memória prodigiosa muitas das páginas da "História de uma Alma". O Cardeal Pacelli do discurso
no Seminário Francês, em Roma, das homílias e sermões dos
32)
33)
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festejos de Lisieux, o Cardeal Pacelli, tão Intimamente ligado a
S. Teresa do Menino Jesus, proclamou Teresa segunda Patrona
da França e não desmentiu a tradição desde Pio X - é também um Papa de S. Teresinha. Quanta glória! Poderia sequer
ter imaginado alguém semelhante carreira de triunfos num santo
da Igreja?
Teresa amou a Igreja, e a Igreja se inclina sobre ela e a
cumula de glórias. Há nisto o dedo de Deus: Digitus Dei est lzic/
Teresa, Anjo dos Sacerdotes.

Verdadeiramente depois do que vimos podemos chamar com
Pio XI ao Anjo do Carmelo, o Anjo dos Sacerdotes. Teresa recebeu uma missi'ío sacerdotal. - A missão, no dizer de Bento
XV, de ensinar os padres a amar a Jesus Cristo. Olhemos para
este modelo de todas as virtudes e aprendamos na sua escola a
ser pequeninos e humildes. Queremos ser grandes, e o espírito
do século influi tanto sobre nós! Volvamos nossos olhares para
nosso Anjo do Carmelo. Sejamos devotos da grande Santa.
Até nos dias da sua longa e dolorosa agonia orou pelos
sacerdotes. Soror Teresa teve um dia, no Carmelo, uma notícia
dolorosa: a apostasia do célebre Carmelita Frei Jacinto de Loyson,
que tanto escândalo trouxe à Igreja quanto mais famoso era o
seu nome. Desde então todos os seus sacrifícios e orações eram
pela salvação do infeliz apóstata. Queria salvar um filho do Carmelo. A última Comunhão em 17 de Agosto, festa de S. Jacinto,
foi pelo desgraçado herege. Tinha confiança. Jesus tudo pode,
escreveu a Cetina, a confiança faz milagres. Sabe-se que Loyson
na última enfermidade pediu espontâneamente a visita do Arcipreste dos Armênios em Paris. E diz um Autor da "Introduction
à l'espiritualité de Sainte Therese de l'Enfant Jesus", o Pe. Combes, alguém que foi testemunha e é pessoa de grande confiança
me garantiu que o Arcipreste administrou ao enfermo os últimos
sacramentos. 3 ·1 Viu-se o Pe. Jacinto implorar a Divina Misericórdia. Não se teria salvado? Segredos de Deus!
Teresa em vida foi pela oração e a cruz o Anjo dos Sacerdotes. Ela continua no céu esta missão sublime. Parece confirmar esta missão o que lemos na bela obra do sábio Carmelita,
o ilustrado Pe. Francisco Savério de Santa Teresa, homem cuja
virtude e erudição nos autoriza a transcrever para sacerdotes e
34)

Op. cit., pág. 189.
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numa Revista eclesiástica isto que aí . vai: O Pe. Anatólio Armando Flammerion, da Companhia de Jesus, que se consagra ao

ministério da santificação dos sacerdotes, atesta ter ouvido da
boca de alguns possessos, aos quais estava exorcizando, estas
palavras: "Há muito tempo Teresa te foi destinada. Ela é quem
dirige ieu braço. E' a Virgem quem ta deu. . . Teresa é o anjo
cio teu ministério junto aos sacerdotes. . . Teresa te foi dada,
é tua. . . ela te assiste sempre no desempenho da tua missão
sacerdotal ... " Outras vezes declarou o demônio que Teresa
lhe rouba muitas almas sacerdotais. . . "Ei-la, a Carmelitazinha,
Teresa do Menino, arrebatadora de Sacerdotes. . . Oh! quantos
deles não me tem ela arrancado! ... Teresa do Menino Jesus! ...
quantos me tem ela roubado!"
Quanto ao que diz respeito à veredazinha da infância espiritual de Teresa, o demônio, constrangido a dar o seu parecer,
chamou-a de "Suprema loucura". O coração de Deus foi atraído
para Teresinha "porque Teresa era uma alma que se humilhava ... uma alma aniquilada! E' nessas almas que Jesus vem fixar
sua morada. . . Um sacerdote que tivesse a alma aniquilada,
salvaria o mundo. . . seria um Cristo novo! . . . Teresa chegou
ao auge da loucura!. . . Por que? Porque ela era pequena, humilde."
Que dizer de tantas graças e maravilhosas conversões e vocações salvas ou despertadas em todo mundo pela intercessão
de Teresa? Na verdade é o Anjo dos Sacerdotes.
Ouçamos a voz dos Papas a recomendarem ele modo especial a nós, sacerdotes, a via luminosa das virtudes infantis de
Teresa. Compreendemos a Mensagem nova, Omen novum, que
ela trouxe ao mundo, no dizer de Pio XI.
E não quero terminar, meus veneráveis colegas do sacerdócio, padres da terra que tem a honra insigne de ter dado a urna
que guarda as relíquias preciosas do Anjo do Carmelo, sem vos
repetir o que tantas e repetidas vezes dizia Pio XI aos Prelados, Missionários e Sacerdotes: "Invocai S. Teresa do Menino
Jesus, imitai-a, pregai a Via da Infância espiritual."
Há cinquenta anos expirou no Carmelo de Lisieux este Anjo
dos Sacerdotes. Neste jubileu faça ela, a Santinha querida do
povo brasileiro, faça cair sobre nós, sim, principalmente sobre nós
padres de Jesus Cristo, e padres brasileiros, uma chuva de suas
rosas mais perfumosas e belas.
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Fénelon, Precursor da Pedagogia e da
Didática Modernas.
Pelo Pe. A n t ô n i o T h i 11,
Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas, S. P.

Introdução.

A Religião e a Filosofia nos delineiam os traços principais
e imutáveis da natureza humana. Mas o homem abstrato não
existe. E' por isso que a pedagogia não se pode limitar a estudar a natureza humana como tal, mas deve também estar sensível às mudanças psicológicas, provocadas, geralmente, pela alteração da situação social e política. Não é a natureza humana
como tal que muda, e sim a reação desta mesma natureza que
se vê colocada diante de uma nova situação.
As épocas de transição como a nossa são particularmente
fecundas em estudos pedagógicos. A nova pedagogia nasce da
crítica dos erros da época anterior, e assim se explica que os
bandeirantes fàcilmente acreditam terem descoberto novidades
inéditas, principalmente quando lhes falta o contacto vivo com
a filosofia perene e a tradição da Igreja, a mais experimentada
entre todos os educadores da humanidade.
Quanto à pedagogia e até à didática modernas, temos a
honra de lhes apresentar, neste artigo, um grande educador católico, Bispo e célebre literato, que, justamente 250 anos atrás,
preconizou as ideias básicas da nossa Escola chamada nova do
século XX: Fénelon, Bispo de Cambrai.
Expondo a pedagogia de Fénelon, não precisamos ocuparnos com a base filosófica de seu sistema educacional. A questão
do quietismo não afetou a pedagogia do nosso autor, que, aliás,
naquela questão da mística, se conformou plenamente com a decisão de Roma, de modo que se possa considerar a Fénelon como representante ortodoxo da concepção católica sobre o homem.
O que, em Fénelon, nos interessa é a atitude pessoal adotada na pedagogia prática, atitude esta duplamente notável. Primeiro, porque estava em pleno contraste com as ideias contemporâneas sobre a criança e sua educação. Segundo, porque antecipou todos os momentos positivos das épocas posteriores sem
cair nos seus exageros.
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I. O Espítito do Século Clássico Francês.

Nada de mais interessante, do ponto de vista psicológico,
para nós, filhos de uma época democrática, do que contemplar o
espírito do século clássico da cultura francesa, espírito este tão
estranho à era presente, na qual, entretanto, ressuscitaram concepções muito parecidas ao absolutismo monárquico daquele tempo, desprovidas, porém, esta vez, deste seu cunho aristocrático e
artístico que não deixa de impressionar até o filho do século XX.
Manifesta-se, em Fénelon, a mudança que se deu na concepção
filosófica do homem moderno: a época clássica acreditava em
ideias inatas, enquanto o século XVIII julgava que todas as ideias
nos viessem pela experiência dos sentidos. O sentimento começa
a sobrepujar a inteligência. Os tempos modernos fundamentarão
a própria estética não mais sobre a filosofia e, sim, sobre a psicologia e enfim sobre a fisiologia. Para Nietzsche a estética é
fisiologia aplicada, para Charles Henry ela é um fenômeno orgânico. Para os novíssimos, ela é um fenômeno social.
O século XVII francês, reduzido à sua definição mais concentrada, era um século hierárquico, que desenvolveu o princípio
da autoridade até às suas últimas consequências políticas e sociais, fato este que justifica sua denominação de "Século de Luís
XIV". Jamais um monarca, inclusive César Augusto, aliás o grande modelo do Rei-Sol, conseguiu fazer de si, em tal grau, o
centro de todas as aspirações políticas e artísticas de sua época.
Jamais um único homem influenciou, em tal grau, as concepções
sociais, filosóficas e até religiosas de seus contemporâneos.
Basta ouvir algumas frases de suas memórias, destinadas à
educação do Delfim. Diz: "A vontade de Deus é que, quem tiver
nascido súbdito, obedeça sem discernimento. Não há máxima mais
estabelecida pelo cristianismo do que esta humilde submissão dos
súbditos aos que lhes são dados como superiores." E o grande
Bossuet dizia no seu livro sobre A Política Tirada das Próprias
Palavras da Sagrada Escritura: "O príncipe é uma personagem
pública; o Estado todo está nele; a vontade do povo inteiro está
incluída na sua. E' a imagem de Deus que, sentado no seu trono
no alto do céu, faz andar toda a natureza."
Fácil é reconhecer o espírito hierárquico desta época na literatura clássica, na arquitetura de Versailles, nos jardins de Le
Nôtre, no próprio arranjo cio interior dos palácios. Chegou-se até
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à afirmação de que o "grande século" sobrepujasse, pela arte e

a literatura, a própria época de Augusto e de Péricles.
II. A Peripécia.

Mas foi justamente aquele célebre poema de Charles Perrault
que desencadeou a "Querelle des Anciens et des Modernes",
anunciando uma peripécia em todos os setores da vida intelectual
e moral.
Na filosofia desperta o espírito de crítica que reclama liberdade de consciência contra as escolas tradicionais. O Cartesianismo invade a própria poesia para, como se queixa Boileau,
"cortar-lhe a garganta". Ela se torna predicante e didática. Enquanto a tragédia estagna, a comédia se torna mais alegre e mais
realística. Já em 1709 (Le Sage, Turcaret) anunciam-se profundas transformações nos conceitos sociais. O romance torna-se filosófico, isto é, trata questões da vida real, a própria eloquência
· sacra apresenta ideias novas como estas na pregação do Padre
Massillon pelo ano 1700: "Não é o soberano e sim a lei, Sire,
que deve reinar sobre os povos; Vós sois apenas seu primeiro
ministro. São os povos que, por ordem de Deus, fizeram dos
soberanos tudo quanto são." "Os pobres não têm menos do que
outros direito aos bens e aos prazeres da terra." "Todos os bens,
primitivamente, pertenciam a todos os homens." Será esta também a linguagem de Fénelon.
A literatura moralista já tinha mudado uns 40 anos atrás.
Antes um divertimento das Preciosas, tornou-se, com La Bruyere
e seus imitadores, a "honesta tarefa dos filósofos cristãos, ambiciosos de fazerem uma obra útil" e de despertarem a consciência social de seus leitores. Nasce a ideia do progresso, exige-se
"verdade e utilidade" na literatura e até na arte. A influência da
Itália e da Antiguidade recua, os Flamengos ganham terreno, o
colorido popular recupera seus direitos. O retrato torna-se mais
verdadeiro. (Watteau.)
III. O Século XVIII.

O século XVIII significa o fim do Absolutismo. Politicamente, a França entra agora na escola da Inglaterra. Abrem-se as
escolas e os espíritos para as ideias que vêm de além das fronteiras, enquanto ainda no começo deste século· Grimm podia dizer que na França reinava a opinião de que "tudo quanto não fosse
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francês comia feno e andava de quatro." Desperta o senso histórico. A mudança no gosto artístico é bem significativo. O século
XVII tinha sido a apoteose do homem, o século XVIII é aquela
da mulher. Na época da Regência o "grande gosto" torna-se impossível. Os grandes salões que atravessavam dois andares, substituem-se pelo "boudoir" e o "cabinet". Em lugar da linha reta
e das decorações simétricas vemos os motivos de conchas e folhas do Rococó. Desaparecem as pilastras e colunatas, a ornamentação curva substitui a linha clara da arquitetura clássica. Na
pintura aparece o croquis. Desaparecem as cabeleiras de três andares das damas, a moda torna-se mais simples, mais íntima.
E' o gosto da mulher que domina.
Não é, pois, para admirar que a história do espírito deste
século começa com um homem de uma observação e sensibilidade
pedagógicas tipicamente femininas.
A) Generalidades.

A personalidade e a obra de Fénelon apresentam todos os
encantos de uma figura de uma época de transição. Era um homem que, embora firmemente enraizado na tradição cristã com
sua clareza nos conceitos básicos sobre a natureza do homem e
sua experiência pedagógica de dezoito séculos, soube distanciarse de ideias que perderam sua atualidade, porque a geração que
as tinha concebido não possuía mais a força intelectual e moral
para enchê-las de vida. Com um fino senso psicológico distinguia os novos princípios que eram destinados a reagirem contra
os abusos do passado, inaugurando uma época que, em nossos
dias, se encontra em pleno desenvolvimento.
Seria sumamente sugestivo expor as ideias sociais de Fénelon, que via a raiz de todos os males políticos e sociais no Absolutismo não apenas do Rei, mas também, e mais ainda, no dos
seus ministros. Não combate a realeza como tal e sim o que hoje
em dia denominaríamos de espírito fascista, que, pretendendo
assegurar a autoridade e a ordem, despreza a liberdade e a consciência do indivíduo, considerando a este apenas como matériaprima ao serviço do Estado. Fénelon enxergava mais longe que
os revolucionários de todos os tempos, vendo a raiz dos males,
não tanto na forma do governo, quanto na atitude moral de seus
representantes. Interessante uma observação que Fénelon faz ao
seu nobre discípulo, o Duque de Bourgogne, no seu Télémaque:

554 T h i 11, Fénelon, Precursor da Pedagogia e da Didática Mpdernas

"Os reis que pensam apena~ em se fazer temidos e abater seus
súbditos para torná-los mais submissos ainda, são os flagelos da
humanidade e têm que temer mais dos seus súbditos do que estes
deles." Ou num dos seus diálogos: "Será lícito a uma parte dos
homens tratar a outra como animais de carga? E' um procedimento insensato, brutal e pernicioso o do chefe de uma nação
que pela sua glória quer aumentar o poderio de seu povo, perturbando a tranquilidade e a liberdade dos povos vizinhos."
Mas temos que estudar aqui o educador Fénelon que, com
seu amigo Claude Fleury, é um precursor da escola moderna.
B) A Pedagogia de Fénelon.

São três os requisitos que determinam o processo pedagógico: seus fins, seus meios e seu moral. Examinemos sob este
ponto de vista a pedagogia de Fénelon.
1. Em oposição ao espírito contemplativo e despreocupado
do século XVII vemos ao nosso autor dirigir seus olhares para
as exigências da vida prática. Fénelon foi um dos primeiros a se
revoltar contra a hipocrisia religiosa, a falta de consciência social
e a despreocupação pedagógica que reinavam na corte e na alta
sociedade de seu tempo. A concentração de todos os interesses
sobre a pessoa do Rei-Sol tinha desorientado toda a vida da
nação. "L'Eglise de France, privée de la liberté d'élire ses pasteurs, est un peu au-dessous de la liberté dont jouissent les catholiques sous l'empire du Grand-Turc", dizia ele e uma crítica
mais acerba ainda da Mme. de Maintenon já deixa entrever a
época de Diderot e de Voltaire: "La foi est éteinte dans ce pays
au point qu'on ne trouve plus un seu) jeune homme qui ne veuillc
être athée; mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est que le même
homme qui à Paris fait l'athée joue le dévot à la cour." No Télémaque, escrito para seu nobre discípulo, Fénelon aproveita-se
de suas observações. O estudo não é apenas passa-tempo, nem
é fim em si mesmo, não se deve isolar nem afastar da vida real,
porque é uma preparação para esta. Por isto não basta ser alfabetizado. Deve-se estudar para conhecer melhor a vida. Para isso
exige-se formação do raciocínio, educação dos sentidos, dos sentimentos e da vontade. Fim da educação não é o "bel-esprit" e sim
"o bom-senso e a virtude". Os diálogos dos mortos pintam o retrato do soberano que, aprendendo das profundas misérias sociais e políticas de sua época, exerce seu cargo, recebido das
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mãos de Deus, com uma crítica inexorável de si mesmo, com
justiça e bondade para com seus súbditos. "Quem for capaz de
mentir, diz Mentor, é indigno de ser contado entre os homens."
E cio rei vale que: "Ele tem todo o poder sobre os povos, mas
as leis têm todo o poder sobre ele. E' a lei e não o homem que
deve reinar."
O romântico Fénelon manifesta-se ao fim do Télémaque,
onde Minerva, na despedida, resume suas últimas admoestações
nas palavras: "Quando reinardes, ponde toda a vossa glória em
renovar a idade de ouro." A pedagogia de Fénelon já não é mais
retrospectiva como a cios clássicos do século XVII, olha com o
século XVIII para a conquista de um novo mundo.
E' interessante ver como Fénelon faz da educação uma preparação para a vida prática sem cair no pragmatismo desorientado cios tempos posteriores, e como, apesar de sua preocupação
com as misérias dos tempos presentes, não perde o senso do ideal
e cio romantismo indispensáveis para o educador que quer se
garantir um contacto vivo com a mocidade. Uma análise da estrutura do caráter de Fénelon nos desvenclerá este segredo ele
sua personalidade.
2. Um dos característicos ela Escola Nova é o afamado método direto no ensino das línguas e que consiste em relacionar
o idioma estrangeiro diretamente com o objeto sem mediação da
língua vernácula. A mesma Escola pede em todas as matérias o
contacto direto com a vida, tirando assim o processo didático do
isolamento no qual se desenrolava a atividade da Escola Antiga.
Pede, enfim, uma adaptação do ensino em geral ao gênio da
criança, do jovem, da mocinha, ensinando-os a se aproveitarem
ele suas próprias observações para chegarem às conclusões que
o mestre lhes quer insinuar. Aconselha, por isso, ao mestre a descer ele sua cátedra para, em contacto mais íntimo com seus discípulos, ensinar-lhes a raciocinar, convencido de que a colaboração
interessada e ativa do aluno despertará em maior grau sua simpatia para o assunto, fixando, ao mesmo tempo, espontâneamente os resultados obtidos na sua memória.
Todas estas observações encontramos junto com uma compreensão verdadeiramente atual da alma da criança no Fénelon
educador. O amor à criança é a raiz de seu método que, na época
cios salões, era ·ainda uma coisa inédita.
Ponto de partida da educação é, para Fénelon, a "instrução
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pelos fatos". Cherel comenta com razão: "Mentor faz pensar seu
discípulo, pensa com ele sobre as causas desta malogro, desta
desgraça, desta falha. Conforme a pedagogia da "Education des
filies" são os fatos, a experiência própria os primeiros mestres
de Télémaque, e Mentor contenta-se em interpretá-los e, às vezes,
em provocá-los." Encontra-se até um exemplo elaborado para
esse fim no cap. VII da Education des Filies. Fénelon prefere
o método dialético ao escolástico. "Tendes falado, diz Platão para
Aristóteles no Diálogo XIV, é verdade, de maneira clara, precisa
mas seca e incapaz de fazer sentir ( !) a sublimidade das verdades divinas." Quanto mais fácil é capturar a fantasia instável
da criança pelos seus próprios meios. Isto, porém, é possível apenas por uma adaptação amigável ao gênio da criança: "O mínimo que se pode fazer, a forma da interpretação de uma lição,
é o mais impprtante; pode-se insinuar uma infinidade de instruções, mais úteis do que a própria lição, por conversações alegres." Ao serviço destas conversações familiares nasceram primeiro os Contos e as Histórias, depois as Fábulas e os Diálogos
dos mortos e enfim o Télémaque. Tomem-se com isto outros trechos, p. ex., da Education des Filies, e confiram-se estes com
semelhantes do Tratado: "Deixai, pois, a criança brincar e mis
turai a instrução ao jogo; a sabedoria se lhe mostre apenas nos
intervalos e com o rosto risonho. Se a criança se fizer uma ideia
triste e sombria da virtude, tudo está perdido, esforçaste-vos em
vão." Ou a frase: "Tornemos o estudo agradável, escondamo-lo
debaixo ela aparência da liberdade e do prazer." Não como se
Fénelon fosse partidário de uma educação mole. Sabe que o
educador não pode dispensar a severidade, o castigo até. Mas:
"nos castigos, a pena deve ser tão ligeira quanto possível."
A exigência da veracidade e sinceridade na educação não
precisa de provas no Fénelon da "Carta a Luís XIV" e do "Exame de consciência sobre os deveres da realeza". Teremos que
falar sobre este assunto ainda no seguinte.
3. Denominamos moral educacional a atitude pessoal com
a qual o educador se dedica à sua tarefa, e que deve nascer da
fonte viva de sua personalidade. Tentaremos, por· isso, ao fim
uma modesta análise estrutural, limitando-nos aqui a algumas
indicações.
Um dos traços mais característicos em Fénelon é seu amor
à criança. Daí sua admoestação, tantas vezes repetida, de nunca

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947 !}57

faltar com o amor, até castigando. E' o amor à criança que o faz
sentir com a alma dela e lhe proporciona finas observações como
esta: "As crianças, antes de entenderem a linguagem de seus pais,
compreendem esta linguagem natural e comum a todos os homens que consiste nos movimentos dos olhos, do rosto e do corpo inteiro, no tom ou no movimento da voz, os quais, sem palavras, exprimem todas as paixões." "Podeis, pelas diferentes expressões do vosso rosto, pelo tom da vossa voz representar-lhes
com horror pessoas que tendes visto em cólera ou em outro comportamento desregrado, e assumir os tons mais suaves com o
rosto mais sereno para lhes representar com admiração o que
elas viram fazer de sábio e modesto."
Encontramos assim, em Fénelon, uma apreciação perfeitamente moderna da importância do estético na educação. "Devese dar às crianças um livro bem encadernado, dourado mesmo
na borda, com belas figuras e tipos bem feitos." Fénclon sabe
que a criança, com seus sentidos muito finos, recebe do mundo
e dos homens certas impressões, muito antes de que o cérebro
raciocinante esteja capaz de se dar conta disto. Sabe também
que a vida tem suas fases que nem sempre obedecem ao regulamento do horário. Quer crescer orgânicamente. As ideias que,
na hora propícia, se deitam na jovem alma, são qual semente que
desabrochará na sua hora "germinando ·e produzindo mais ou
menos conforme a terra estiver fértil e o céu favorável." "Contentai-vos em formar as crianças pouco a . pouco conforme as
ocasiões que vêm naturalmente. Deveis contentar-vos em seguirdes e ajudardes a natureza (!)." Fénelon acredita no bem que
está na criança a qual o segue de boa vontade ao menos que a
virtude lhe seja apresentada em forma amigável. "São elas simples e abertas por natureza." ("A dramática social moderna, esteada numa enganosa dialética de contraposições e de dilemas,
exacerbou-nos a tendência à suspeição do mal, tão visceralmente
mundana quanto é profundamente cristã a presunção do bem."
Armando Leite.)
Esta simplicidade infantil, porém, é um tesouro num vaso
imensamente frágil. "Tão pouco que alguém as constranja, elas
não voltam mais para esta primeira simplicidade." Fénelon toca
aqui no mais profundo segredo do poder do verdadeiro educador. Sabe também que esta familiaridade da criança quer ser
respondida da parte do educador por uma confiança irrestrita e
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por uma vontade inabalável à sinceridade na palavra e na vida,
exigência dupla esta que como nenhuma outra se repete nos escritos do nosso autor e nas variações mais diversas, quer fale
como historiador quer como sociólogo, político, exegeta ou educador. Nenhuma palavra lhe é dura demais para combater qualquer mentira, dita mesmo só por gracejo. Sabe ele que com a
primeira quebra desta confiança desmoronará esta coluna básica de toda a obra pedagógica.
C) O Caráter de Fénelon.

Não há nada que tanto resista a uma "explicação" científica,
à maneira positivista, do que uma personalidade. Não satisfaz

estudar personalidade e obra de um homem como Fénelon assim
como se examinam os movimentos de um pêndulo, verificando
ação e reação e limitar-se em referir os fatos registados quando
não se pode deduzir uma lei uniforme. No encontro com a vida,
este método satisfaz ainda menos do que nas pesquisas da natureza anorgânica. A "evolução" de um cristal se limita a uma
composição e decomposição mecânicas, a uma ação e reação ditadas pela lei da força maior. O vivo, porém, constrói-se de dentro para fora. Não há uma justaposição de peças isoladas e sim
um processo orgânico chamado por Aristóteles de entelechia. No
vivo, é verdade, também há ação e reação mas que, muitas vezes,
de forma alguma não se podem prever por procederem de causas
que resistem a qualquer análise. Um cadáver pode-se "analisar",
uma personalidade não. Analisar uma personalidade é coisa diferente da análise de uma pedra ou de um produto químico. O
vivo é essencialmente diferente do anorgânico, mais ainda quando à vida vegetativa e sensitiva se juntar a vida intelectual e
moral.
Já se apontou bastante o paradoxal que se encontra nas manifestações da personalidade de Fénelon. "Tem a aparência de
um revolucionário, e é excessivamente reacionário", diz Lanson,
mais espirituosa que profundamente. "Fénelon é um espírito extraordinàriamente complexo até ao ponto de poder ser reclamado
com a mesma boa fé por quase todos os partidos", escreve Leroy.
As opiniões do século XVIII sobre Fénelon confirmaram essa
asserção.
Tais afirmações, porém, ficam demais na superfície para
poder satisfazer realmente. As manifestações vitais dos grandes
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são, de certo, um reflexo de seu ambiente e são, por isso, tanto
mais "paradoxais" quanto mais ligadas a épocas de transição.
Entretanto, estes aparentes paradoxos coordenam-se quando acompanhadas até às últimas profundezas de seu núcleo vital. Lá, geralmente, encontramos esta tensão bipolar tão fértil, própria à
vida, e é justamente pelo grau desta tensão que se manifestam
a originalidade e a plenitude das forças geniais de uma personalidade.
Tome-se em consideração também outro fato: Para a filosofia cristã existe uma ordem objetiva na escala dos valores, como no organismo vivo há uma disposição subjetiva de tendências
e forças. Pela riqueza destas manifesta-se o gênio, pelo acordo
ele sua estrutura subjetiva com aquela ordem objetiva mede-se
sua competência de chefe e guia.
O político, com certeza, não foi a camada mais profunda
no caráter de Fénelon. A questão, pois, se foi monarquista ou
democrata é, para a compreensão de seu gênio, insignificante. Já
tocamos sua fibra vital no plano social, aproximando-nos mais
ainda da fonte de sua personalidade no terreno do moral, melhor
do moral-estético. Fénelon sentia o bem no belo e via no belo
a expressão condigna do bem. Não foi um tipo intelectual corno
Pascal, que procurava a Deus atrás dos véus da verdade. Para ele,
a beleza clássica da Antiguidade, sua simplicidade ingênua e sua
grandeza silenciosa eram a expressão ideal da perfeição cristã.
Foi ele um verdadeiro humanista cristão, o único talvez que o
mundo conheceu. "Fénelon, escrevia Saint-Beuve, teve o espírito
de piedade e teve o espírito da Antiguidade. Unia em si estes
dois espíritos ou melhor: possuía-os e continha-os cada um em
sua esfera, sem combate, sem luta, e isto era um grande encanto. Para ele, a divergência entre o cristianismo e a Grécia não
existe." Em tudo isto vibra ainda a saudade romântica pelo paraíso perdido e que compenetra todo o Télémaque, em cujo fim
encontra sua manifestação clássica: o olhar retrospectivo para a
época pastoril da humanidade, onde a amizade com a natureza
ingênua preservava a face e a alma humanas das contorsões e do
endurecimento da falsidade, da desconfiança e da vontade brutal
pelo poder. Parece-nos ter encontrado aqui a fonte do amor que
Fénelon tinha à criança, a fonte também ele seu fino tacto pedagógico que no seu tempo não encontra ainda igual. E' daí que
emana esta simplicidade de seu coração que dá e desperta con-
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fiança, mas também esta repulsa apaixonada contra tudo quanto
possa envenenar e apagar no homem esta fonte de vida.
A crítica não poupou também a personalidade de Fénelon.
Mas, se em um ponto ela errou, então foi quando, com SaintSimon, duvidou de sua sinceridade e de seu zelo desprehdido.
Já durante sua vida Fénelon tinha ouvido censuras como esta:
"Muita gente imagina ter eu pretensões", escreve a Mme. Guyon
depois de sua nomeação a preceptor. Seus verdadeiros sentimentos reflete uma carta dirigida a ela no mesmo ano: "Estou contente quando estou sozinho no meu quarto divertindo-me com ninharias como uma criança."
Complete-se o quadro com umas linhas escritas nos graves
dias da morte de seu discípulo, ao qual tinha dedicado os treze
anos mais ·férteis de sua obra literária. No dia 18-2-1712, sem
saber ainda de seu falecimento, escreve: "Tudo quanto se ama
de maneira mais legítima neste mundo, prepara-nos uma sensível dor, porque, cedo demais, nos será tirado." E depois de ter
recebido a triste notícia: "Todos os nossos laços romperam-se.
Nada me liga mais a este mundo."
Leroy escreveu uma verdade sobre Fénelon: "Não separemos
os diversos momentos neste rico e comovente pensador. Muita
liberdade neste monarquista; muita tolerância neste piedoso prelado e, para dizer a verdade: mais amor do que sistema. "Devese amar", escreveu ele numa das suas cartas espirituais; é um

chefe fraternal."
Mas até o moral-estético não foi o mais profundo em Fénelon, senão teria sido vítima de um moralismo estéril ou de um
esteticismo casquilho.
A fonte criadora de seu gênio e de sua obra está naquela
esfera sagrada que une o homem com o Eterno. "Quereis desenhar a grandeza ideal? Tentai hÍrnginar algo que ultrapasse Fénelon ! mas não o conseguireis ... " ( D e M a i s t r e, Du

Pape.)
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Subsídios Para a História da Ordem III
de S. Francisco em Minas.
(Conclusão.)
Por Frei S a m u e I T e t t e r o o, O. F. M.

t

5. Os Primeiros Ermitães de Congonhas do Campo.

"Assim (por uma Licença Régia d. d. 19 de Dezembro de
1757) desembaraçado Feliciano e munido de todos os poderes,
- escreve o Pe. Júlio Engraça na sua Relação chronologica do
Santuario e Irmandade do Senhor Bom Jesus de Congonhas do
Campo, - tomou o hábito, a caixinha e bordão de Ermitão, saiu
a solicitar a caridade dos fiéis e propalar com sua presença e palavras as glórias do Senhor Bom Jesus." E, continua o mesmo
cronista, "não se precisa ser muito velho para poder dar notícias
de ter visto passarem pelas estradas esses homens, que com tanto zelo e dedicação ao ofício de pedir pelas boas obras de caridade, vestiam uma túnica de cor azul, de grosso burel, ou de
fazenda pobre que mais fàcilmente encontrassem, atada com um
cordão à cintura, com todas as formas de um hábito de religioso.
Descalços ou de sandálias, pendurada ao pescoço uma caixinha,
dentro da qual a imagem para cujas obras pediam, que o fiel
dando o óbolo beijava reverente, tirando o chapéu e dobrando
um joelho. Eram tipos a que a fé popular afixava algum quê
de misterioso, e os tratavam e supunham Santos, por os verem
assim dedicados aos trabalhos e penúrias da vida, em glória de
Deus e benefício do próximo. Minas conta, em suas legendas
populares, muitos, dos quais alguns se celebraram pelas imorredouras obras que deixaram, como são o irmão Lourenço no Caraça, os fundadores da Serra da Piedade, de Antônio Pereira,
do hospital de São João dei-Rei, e o nosso Feliciano." 1
Ao lermos este trecho, e principalmente a descrição daquele
traje, logo se nos afigurava provável um certo nexo e relação
entre esses ermitães de Minas e a Ordem de S. Francisco de
Assis.
E não nos enganamos.
Revolvendo o arquivo da antiga Venerável Ordem III de
Penitência de Ouro Preto, achamos provas mais certas do que
1)
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ousávamos esperar, ao menos no que diz respeito aos ermitães
de Congonhas do Campo.
Eis o que dizem os Livros de Registo das Recepções e Profissões e da Correspondência oficial da Ordem III de Ouro Preto, com respeito ao primeiro ermitão do célebre santuário do Senhor Bom Jesus de Congonhas do Campo:
"Aos 10 de Fevereiro de 1758. Receberam o S. Habito das
mãos do R. P. Commissario Manoel Pinto Freire, nesta Igreja
de N. Sra. da Conseyção de Antº Dias 16 Feliciano Mendes morador nas Congonhas do Campo." 2
"Aos onze dias do mes de Janrº de 1760. Fes sua profição
o nosso Irmão Feliciano Mendes, morador na Frga de nossa Sra
da Conceyção das Congonhas do Campo o Fecho ( ?) de Pedra, natural e batizado na Frga de Santa Maria dos gemios, termo da Villa de Guimarães, Arcebispado de Braga, Filho legitimo de Frco Mendes e de Rosa Ribro naturaes da mesma Frga
e a fes em mãos. do Rdo Pe Comº o Dr. Luiz de Almeida Va
Nova. Sendo nessa Matriz de Nossa Sra da Conceyção de Antonio Dias em prezença do Sr. Ir. Ministro e mais definitorio e
de mim secretario José da Motta Strº que esse fis e escrevi e
assiney no dia do mes e anno ut supra. Motta." 3
Feliciano Mendes faleceu em Antônio Pereira, em casa de
Antônio Correia da Cruz, no dia 23 de Setembro de 1765. Para
lhe suceder como ermitão do santuário de Congonhas, nomeou
a autoridade eclesiástica, quer dizer o Revmo. Cabido de ~:\ariana "sede vacante", no dia 10 de Março de 1766, o irmão
Custódio Gonçalves de Vasconcelos.
Que este ermitão pertencia realmente à Ordem III de São
Francisco, provam-no os seguintes assentos.
"Aos 13 de Dezembro de 1756 recebeu o Santo Habito o
nosso Irmão Custodio Giz de vasconcellos morador nas Congonhas do Campo e fes em mãos do Rdo VCe Commissario José
Valente Vasconcellos na Matriz da lmmaculada Conceyção desta
Villa e para constar fis este termo que assiney João Rodrigues
Martins Secretario." 4
"Aos 14 dias do mez de Março de 1767 fez sua Prof ição
o N. C. Irmão Custodio Gonçalves Martins em mãos do Rdo Vice
2)
3)
4)

Livro I das Recepções, f. 28.
Livro I das Profissões, f. 142.
Livro I das Recepções, f. 62.
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Comº Manoel da Fonseca, morador rias Congonhas do Campo
de que e para constar faço este termo Jzé Vrn Rijo Secretrº que
0 sobscrevi e asiney Jozé Vieira Rijo." 5
Nomeado sucessor de Feliciano Mendes no cargo de ermitão do Santuário do Senhor Bom Jesus de Congonhas pela autoridade eclesiástica em 1O de Março de 1766, tomou Custódio
posse de todos os bens no dia 4 de Outubro de 1767. A provisão régia, porém, assinada pelo rei Dom José, data só de 5
de Junho de 1769. Para remediar esta demora da provisão régia,
requereu Custódio ao Comissário-Visitador da Venerável Ordem
III ele Vila Rica que lhe fosse permitido trajar publicamente o
hábito ela Ordem.
A patente que lhe concedeu o favor solicitado é cio teor
seguinte:
"José Valente de Vasconcellos, Presbytero Secular, Confessor e Pregador aprovado, Commissario Vizitador da Veneravel
Ordem Terceira da Penitencia de Villa Rica, e o Capitão Affonço
Dias Pereira Ex Ministro da dita Veneravel Ordem.
"Conformando-nos e toda a Meza Seraphica não só com os
Estatutos Oeraes e particulares por onde se rege a mesma, confirmados e aprovados pelos Reverendissimos Oeraes respectivos
e tambem pelo Senhor Nuncio Apostolico: attendenclo ao que por
sua petição nos dizia o nosso muito amacio Irmão Custodio Gonçalves de Vasconcellos, que para melhor servir a Deus, Con~olação sua desejava trazer publico o Habito de nosso Seraphico
Patriarcha São Francisco, e nos rogava fossemos servidos conceder lhe esta graça:
"informados da sua narrativa e verídicos motivos, que em
sua petição explicava, por Irmãos e pessoas de toda verdade e
desapaixonadas:
"e constando-nos ser seu requerimento justo, sendo seu unico intento deste modo seguir com mais formalidade debaixo da
Santa obediencia, perfeito adiantamento nas virtudes, para o seguro caminho da Salvação:
"sendo pois vistas as referidas informações de toda a Meza
e aprovadas por escrutinio, considerando que seu intento se dirige a maior incremento da Religião Christã e edificação dos
5 ) Livro I das Profissões, f. 162. O nome Martins deve ser erro do
amanuense, pois até esta data não ocorre nenhum Custódio Gonçalves
Martins que tivesse tomado o hábito.
36*
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fieis, e não para se izentar das Justiças Seculares, e menos a
dividas, que sendo assim, de nenhuma maneira lhe passaríamos
-esta firme Patente:
"Havemos por bem de lhe conceder licença que traga pu.blicamente o Habito de Terceiro de nosso Padre São Francisco:
"e lhe admoestamos em o Senhor, faça por desempenhar a
sua vocação, lembrando-se que muitos são os chamados e poucos os escolhidos:
"fugindo dos concursos populares, que não sejão edificativos, de danças, bailes, batuques, ou de outro qualquer acção me.nos honesta:
"porque obrando contrario, o que não confiamos do seu de:sengano, será espoliado de semelhante graça:
"e para constar, lhe mandamos passar a prezente, na qual
.lhe enviamos a Santa benção de nosso Santo Patriarcha:
"por nós sómente assignada e sellada com o sello maior da
·Ordem:
"e será registrada pelo nosso Caríssimo Irmão Secretario
-onde he costume.
•
Villa Rica aos dezecete de Março de Mil Sete Centos e Secenta e oito. e eu Manoel Fernandes Pinto Secretario que a fiz
escrever sobrscrevy e tambem asiney. - Lugar do sello. - José
Valente de Vasconcellos Commissario Vizitador. - Affonço Dias
Peretra ex-Ministro - Manoel Fernandes Pinto Secretario." 6
6. A Antiga Ordem da Penitência de Sabará.

Não fosse um paradoxo, e diríamos que a antiga Venerável
Ordem III de São Francisco de Sabará nunca foi na realidade
um sodalício legítimo desta Ordem.
A nosso ver, nunca passou o sodalício de Sabará de uma
· confraria ou irmandade do Cordão de São Francisco, investida
embora, desde o ano de 1846, das honras da Ordem III e gozando com certeza de todos os privilégios e graças espirituais
-da Ordem da Penitência.
Fundava-se esta comunicação de privilégios e graças em
parte numa Bula Pontifícia de Maio de 1727, pela qu·a1 Bento
6 ) Livro de Registo da correspondência oficial, f. 62. Semelhante
licença para trajar públicamente o hábito da Ordem III foi concedida em
15 de Julho de 1771 ao irmão Caetano de Araújo Braga, que pretendia
pedir esmolas em benefício da capela ou igreja de São Francisco de
·Ouro Preto.
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XIII confirmou e ampliou outra Bula, de Inocêncio XI, relativa
à arquiconfraria do Cordão de São Francisco; em parte também
num decreto que Pio VI dirigiu ao Ministro Geral dos Frades
Menores da Observância, Frei Pascoal Frosconi de Varísio
( 1768-1791 ) .

De conformidade com o mesmo documento que nos informa
acerca das concessões feitas pelo Revmo. Frei Pascoal de Varísio,
por ordem de Pio VI, a arquiconfraria do Cordão de São Francisco de Sabará foi no ano de 1846 elevada à categoria de Ordem
Terceira pelo Revmo. Pe. Provincial do Rio de Janeiro, Frei Prelidiano do Patrocínio (1841-1847), que nomeou para Comissário
do sodalício ao Revdo. Dr. José Marciano Gomes Batista.
Este ato do Pe. Provincial, nomeando um Comissário para
Sabará, parece indício de que a sua intenção era mesmo a de
erigir ali um sodalício da Ordem III de São Francisco. Quer-nos
parecer, entretanto, que tal não foi a intenção dos irmãos de
Sabará, que tão-somente aspiravam às honras duma Ordem III
sobre as duma simples irmandade. Pois ainda 12 anos depois>
em 1859, a arquiconfraria continuava insistindo no prevalecimento dos seus antigos estatutos sobre a própria Regra de São
Francisco, que é a lei básica da Ordem III da Penitência. E isto
não apenas com referência a um ponto qualquer da disciplina,.
mas com respeito ao ano de noviciado que deve preceder à profissão na Ordem III, mas que não constava dos estatutos da arquiconfraria de Sabará, em virtude da mencionada bula de Bento XIII.
Sob pretexto de os estatutos, aprovados por decreto do governo de Sua Majestade Real de 18 de Outubro de 1817, não·
fazer menção de um ano de noviciado, recorreram os irmãos de
Sabará em 1859 ao Pe. Provincial do Rio, queixando-se de que
o Comissário, que então era Frei Teodoro Testa de Santa Maria
do Presépio, Vice-Comissário da Terra Santa e superior do hospício de Jerusalém na mesma cidade de Sabará 7, recusava receber pessoa alguma à Ordem se não fizesse antes um ano de noviciado. Pediram, por isso, os irmãos de Sabará, dispensasse o,
Ministro Provincial o noviciado.
Daí que para nós a irmandade de Sabará, por mais antiga
que seja, não pertence às antigas Ordens Terceiras de Minas.
7) Frei Teodoro Testa estabeleceu-se no "hospício" da Terra Santa
de Sabará em Agosto de 1857. Morreu aí no dia 5 de Setembro de 1865.

566

T e t t e r o o, História da Ordem III em Minas

Todavia, houve em Sabará, desde antigo, verdadeiros irmãos
terceiros. Foi em 17 de Setembro de 1767 que a Mesa Administrativa da Venerável Ordem III da Penitência de Vila Rica nomeou pela primeira vez um presidente para a "presídia" da Vila
Real de Sabará, despachando também o irmão secretário uma
patente de Vice-Comissário em Sabará a favor do Rvdo. Dr. Pedro Pereira da Silva. A nomeação dum Vice-Comissário repetiuse só uma vez, em 4 de Julho de 1772, sendo nomeado então o
Rvdo. Beneficiado Antônio Pereira Henriques. Mas até 1804 inclusive continuou a Mesa de Vila Rica a nomear presidentes para
Sabará.
Provam estes fatos que naquela época havia em Sabará um
número relativamente elevado de irmãos terceiros, pertencentes à
Venerável Ordem da Penitência de Vila Rica.
Pergunta-se agora por que motivo deixaram de existir, lá
por volta de 1805, as relações entre estes irmãos terceiros de
Sabará e a Ordem Ili de Ouro Preto. Por falta de documentação, só nos resta o recurso da conjetura. Pois bem, achamos que
os irmãos terceiros de Sabará perderam naquela época o contacto
com os de Vila Rica por se terem incorporado na arquiconfraria
do Cordão, que desde 1783, já o lembramos, "em tudo gosava
dos indultos, privil~gios, isenções, graças e indulgencias como
si a Confraria fosse instituida em alguma Igreja da Ordem de
São Francisco, e sujeita immediatamente aos Superiores da mesma Ordem." Pràticamente, pois, tanto valia pertencer à Confraria
do Cordão como à Ordem Ili.
Indício do acerto dessa conjetura é o fato seguinte, que
consta de documentos pertencentes ao arquivo da Terra Santa
no Brasil. Existe, pertinho do hospício da Terra Santa em Sabará, uma humilde capela "com porta para a rua", ou seja pública,
pertencendo ao mesmo hospício. Quem a mandou fazer foi Frei
Manuel de Sant'Ana, Vice-Comissário da Terra Santa de 1761 a
1799, e talvez já antes. Dizem os documentos que Frei Manuel
construiu esta capela "com o adjutório do povo", e quer-nos parecer que foram principalmente os irmãos terceiros que auxiliaram Frei Manuel, quer com suas esmolas pecuniárias, quer com
o seu prestígio e influência moral, visto que conforme a lei não
era permitido aos "Leigos de Jerusalém" ter capela ou oratório
público, anexo ao hospício. Em todo caso, consta que os terceiros
serviam-se desta capela para suas reuniões mensais e mais exer-

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947

567

cícios da Ordem, com licença ou consentimento do Vice-Comissário da Terra Santa.
Agora, começaram com o tempo os terceiros a considerar-se
como donos desta capela. Fato é que pelo ano de 1798 alguns
irmãos da Ordem III pretenderam apropriar-se do oratório, já
tendo mandado forjar algumas chaves novas para si. Não pudemos averiguar os motivos ou pretextos que alegaram para justificar o seu modo de proceder; talvez fosse o auxílio que prestaram para a construção da capela. E muito provàvelmente estavam eles com inveja dos irmãos do Cordão de São Francisco,
que exatamente nesta contingência estavam intensificando a
construção da sua igreja, a de N. Sra. dos Anjos, mais conhecida com o nome de São Francisco.
Seja isso coino for, o requerimento que Frei Manuel de
Sant' Ana dirigiu ao Rvrno. Vigário Geral da comarca de Sabará,
com data de 28 de Maio de 1798, teve deferimento favorável à
Terra Santa: o hospício de Jerusalém foi declarado ser dono legítimo da capela. 8
Estamos inclinados a admitir que esse litígio entre a Terra
Santa e os irmãos terceiros de Sabará teve como resultado uma
espécie de fusão entre a Ordem Terceira e a irmandade do
Cordão.
Formavam os irmãos do Cordão em Sabará urna irmandade
ou arquiconfraria, fundada, parece, na igreja de Santa Rita.
Não nos foi possível verificar a data exata da sua ereção,
mas certos indícios nos levam a crer que foi no tempo quando
em Sabará morava o Rvdo. Dr. Matias Antônio Salgado, lá entre
1760 e 1770.
Existe ainda um livro de registo das eleições dos mesários,
guardado no arquivo da igreja de São Francisco de Sabará. O
seu termo de abertura tornou-se quase por completo ilegível, mas
sempre pudemos decifrar estas palavras: "Este L ha de servir
0

8 ) Em vista destes documentos autênticos, guardados no arquivo geral da Terra Santa no Brasil em Cascadura, toda e qualquer tefltativa
de impugnar os direitos da Terra Santa nesta capela, dedicada a N. Sra.
do Pilar, está de antemão condenada a fracassar. Além disto, existe um
extenso provimento que deixou D. Frei José da SS. Trindade, Bispo de
Mariana, relativo à visita pastoral que este Prelado realizou em Sabará
no ano de 1822, onde se vêm enumerando todas as capelas daquela cidade, e entre outras mais "Pilar do Hospício da Terra Santa" (cf. Cônego
Raimundo Trindade, Instituições de igrejas no bispado de Mariana, Rio
1945, 261). (Fr. O.)
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pª nelle enscreverem as eleições da Fra.de do Cordão de S. Francisco. . . . . 1775 Francisco de Souza."
As duas primeiras páginas estão quase inteiramente apagadas, mas temos a impressão que contêm uma relação das quotas
ou jóias com que cada oficial da Mesa havia de contribuir ao tomar posse do seu cargo, ou então o primeiro termo de eleições.
Logo em seguida acha-se registada a "Eleição do .Ministro
e mais definitorio ( que haviam de servir no anno de 1772-1773)
da Veneravel Arquiconfraria do Seraffico Patriarcha São Francisco, erecta nesta Villa Real de Sabará na Caza de Consistorio
da Capella de Santa Rita." Daí por diante, nos termos das eleições seguintes, já se lê "na Caza do Consistorio desta Veneravel
Arquiconfraria do Cordão", donde é permitido concluir que desde 1773 esta irmandade já possuía o seu consistório próprio, o
qual era o da igreja chamada de São Francisco, como veremos
mais adiante.
Nos termos das eleições de 1821 até 1829 se diz que as reuniões se realizaram "no Consistorio da Ordem Ili de São Francisco". Nos de 1829 até 1849 não se fala mais nem em arquiconfraria nem em Ordem III, e só se diz "Eleições dos Mezarios". 9 Porém, de 1849 até 17 de Junho de 1900, data em que
se registaram as eleições pela última vez, sempre se fala em
Ordem III.
No ano de 1850 foi lançado no Livro de Registo dos termos
das Eleições um termo de inventário, minuciosamente descrevendo o que dentre os objetos existentes na igreja de N. Sra. dos
Anjos - ou seja de São Francisco - pertencia à Ordem Terceira. Por que motivo se fez tal inventário? Talvez fosse uma desavença entre os antigos irmãos terceiros e os irmãos do Cordão.
Motiva tal suspeita o fato de os irmãos do Cordão em 1859 terem
pedido dispensa na lei do noviciado, ainda mais porque consta,
por documentos da Terra Santa, que nesta mesma época, ou pouco antes, o Vice-Comissário do hospício da Terra Santa em Sabará, o Pe. Frei José Damásio de S. Vicente Ferrer (1847-1853),
se esforçava, de combinação com o Barão de Sabará e síndico
da Terra Santa, Manuel Antônio Pacheco, por introduzir na irmandade a observância ela Regra da Ordem III da Penitência.
Infelizmente, não nos foi dado apurar com toda certeza em
9) Entre 1828 e 1849 não se realizaram regularmente as eleições
anuais, ou pelo menos não foram com regularidade registradas nos livros.
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que ano os irmãos do Cordão deram início à construção da igreja de São Francisco, ou em que ano acabaram as obras. No entanto, encontra-se no arquivo da dita igreja um livro 10 em que
se acha copiado um requerimento com o seu despacho, ambos
sem data, no qual os "Archiconfrades de S. Francisco desta Villa" pedem e obtêm licença para que a Mesa possa mandar a um
irmão pedir esmolas com uma caixinha, por toda aquela comarca, a fim de se fazer "o corpo da igreja que está se fazendo."
Quem concedeu a licença foi um tal Beltrão, que a deu "para
dentro da freguezia."
Logo em seguida vai a cópia de outro requerimento com o
seu despacho, quase do mesmo teor como o primeiro, em que se
pede licença de arrecadar esmolas "por toda a Capitania". Foi
deferido esse requerimento, mas sob as seguintes condições: 1)
as esmolas devem ser aplicadas ao fim para que se pediu a licença. 2) os esmoleiros devem apresentar-se aos ouvidores das
respectivas comarcas e prestar-lhes contas das esmolas angariadas. 3) não se podem pedir esmolas no distrito de Diamantina.
O despacho favorável traz a data: "V. Rica aos 14 de Novembro de 1808." E no seu requerimento os suplicantes se chamam "Irmãos da Archiconfraria de São Francisco da Villa real
de Sabará." Ora, a data do último despacho é só pouco posterior
ao incidente entre os irmãos terceiros e o Vice-Comissário da
Terra Santa a respeito da capela de N. Sra. do Pilar. E o documento foi registado pelos irmãos terceiros, no livro cujo termo
de abertura prova que pertencia à Venerável Ordem III de São
Francisco da Penitência. Tudo isto, considerado em conjunto,
nos dá o direito de conjeturar que os irmãos terceiros de Sabar:í,
. membros do sodalício de Vila Rica, já pelo ano de 1805 se uniram aos irmãos do Cordão, formando uma só irmandade, irmandade esta que por carta régia de D. João VI, datada do Rio em
22 de Fevereiro de 1817, ficou aprovada, e em 1846 foi elevada
à categoria de Ordem III pelo então Provincial dos Franciscanos
do Rio de Janeiro.
Anexos.

1. Cópia da decisão de S. Excia. Revma. o Sr. Bispo de
Mariana sobre a questão, levantada pelo Rvdo. Frei Querubim
10) Trata-se do "Livro de Registo dos requerimentos e despachos
cios privilégios, graças e benefícios, que foram concedidos a esta Venerável Ordem III de São Francisco da Penitência de Sabará". O termo de
abertura não traz data.
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de Pádua, Vice-Comissário da Terra Santa em Sabará, a respeito do Jubileu da Porciúncula.
Sobre a questão da Prociuncula em Sabará. Os Confrades do Cordão de São Francisco de Sabará obtiverão por Ordem do Santíssimo Padre Pio Sexto do Superior Geral dos Religiosos Menores da Observancia,
Fr. Pascoal de Varisio a faculdade de em tudo gosar dos indultos, privilegios, isenções, graças e indulgencias como si a Confraria fosse instituida em alguma Igreja da Ordem de São Francisco, e sujeita immediatamente aos Superiores da mesma ordem quatro de Junho de mil setecentos
e oitenta e tres.
Depois o mesmo Reverendissimo a dezoito do dito mez e anno declarou que no numero das graças concedidas estava tambem comprehendido
o jubileu da Porciuncula, que se pode lucrar na egreja da Confraria que
era de Nossa Senhora dos Anjos de Sabará, "servatis servandis".
Entre as graças concedidas entrava também a de ficar a dita Confraria sujeita ao Ordinario de Marianna a quem recorrerião em suas necessidades espirituais.
No mez de Desembro de mil oitocentos e quarenta e seis obteve a
Confraria do Reverendissimo Padre Provincial dos Menores do Rio de
Janeiro, Frei Prelidiano do Patrocínio, um rescripto, que elevava a Confraria à cathegoria de Ordem terceira nomeando-lhe o dito Reverendissimo
para ser Commissario ao Reverendo Doutor José Marciano Gomes Baptista.
Vem se agora a questão se são ou não esses rescriptos obtidos de
Roma em quatro e dezoito de Junho de mil setecentos e oitenta e tres, por
parecer que houve obrepção na suplica, dizendo-se, visto que não havia
Convento neste Bispado, quando nelle havia os Hospicios de Marianna,
Ouro Preto, São João d'El Rey, Sabará, Campanha, Diamantina, etc. etc.
Com tudo sou de parecer que não houve obrepção nas supplicas pelos
motivos que vou expender:
lº

Hospicio não é convento, aquelle apenas pode ter oratorio domestico mas sem porta immediata para a rua e nem Igreja nem sinos.
Por decreto da Congregação dos Bispos e Regulares de sete de Janeiro de mil seiscentos e dez e sete.
Este será o motivo porque a Capella do Hospicio do Rio de Janeiro
não tem sino, nem porta para a rua, que em Sabará fiseram a Capella
fora dos muros do Hospicio. Veja Ferraris verb. Hospitium n. 8.º
Nem os Regulares podem mudar hum Hospicio em Convento sem
licença da Sé Apostólica. lbid. n. 5.º
2º
O Provisor deste Bispado em tempo do Snr. Bispo D. Fr. Domingos,
Vicente Gonçalves Jorge de Almeida, em vinte e cinco de abril de mil setecentos e oitenta e um a julgar da sentença informa por verdadeiras as
premissas das supplicas que a Confraria fez ao Santissimo Padre Pio
sexto.
Ora (não resta duvida de) que já nesse tempo havia Hospicios neste
Bispado pois tenho a vista hum livro de Assentos dos Irmãos da Terra
Santa como (os nomes) delles em mil setecentos e vinte e sete. 11
11 ) Há neste trecho algumas palavras ilegíveis que procuramos reconstruir de conformidade com o contexto. (Fr. O.)
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3º
Os dois successores meus neste Bispado, que erão da Ordem dos Me-

nores, homens de sciencia e virtudes, e que visitarão o Bispado nunca tiverão por obrepticios os Rescriptos de que tratamos, nem por conventos
os hospícios.
Não me resta duvida nesta materia e hé muito de presumir que o
Provisor Vicente Gonçalves que sentenciou a verdade das premissas e
Rescriptos Romanos os examinasse muito bem e hé principio de direito·
de que muito se serve São Ligorio para tirar duvidas "Presumitur factum,
quod de jure f aciendum erat."
Digo pois que os fieis de Sabará podem ficar em pleno socego a este
respeito.
Marianna aos 27 de Fevereiro de 1867.
Assignada por S. Excia. Rvma. o Snr. D. Antonio.
O Secretario da Ordem Liberio Antonio da Sª G ...
Consistorio da Ordem aos 11 de Março de 1867. 1 2

2. Copia de hua petissão que fizerão os Irmãos 3os da penitenssia eretos na Igreja Matriz de N. Sra. da Consseição do
Serro do frio contra o Rdo D.or João Ferr" Barros Comsario da
Archiconfraria do Morro de Gaspar Soares ao Exmo. Sr. Bispo
D. Frey Manoel da Cruz e Resposta do mesmo D.or ao despacho de Sua Excia. Rma.
Dizem os Irmãos 3os do Gloriozo P. S. Francisco Eretos na Freguezia da Conseição do Serro do Frio que em 4 de Outubro do prezte anno
de 1759 o Rdo D.or João Ferr• Barros no Curato do Morro de N. Sra
do Pilar da dº Come• prezentes varios Irmãos da mesma Ordem Lançou
o Abito e Cordão a varios Irmãos ela Arquiconfraria e os fes profiçar na
mesma forma que hé consedida a dita Ordem 3.º
Porque não consta que a d" Arquiconfraria esteja conseclida a graça
de profissão mais do que a recepção do Cordão e o dº abuso destas escandaliza, não competendo aos d.os irmãos da d• Arquiconfraria querem os
supp.es que Excia Rma se digne mandar que o dº D.or aprezente Bulas ... se consedeo aos d.os Irmãos ... do Habito e profição na forma
consedida as Ordens 3as. . . de semelhantes abusos com pena de suppressão destas Ordens.
Pedem a V. Excia se digne asim mandar o que o Reverendo Commissario e a dº Ordem 3º lhe. . . requerem.
Em doze de Decembro de 1759 respondeu de Tijuca o dito D.or João
Ferreira Barros:
que hé a mesma verdade o que alegão os supp.es e seria erro de officio meu asim o não fizesse porque quando o Rdo Dr. Mathias Antonio
Salgado me encombio a diligencia de vir a este Serro do Frio erigir Arquiconfrarias delegando em mim o poder de Commissario ela Arquiconfraria do Cordão, me aprezentou hua patente do Guardião do Convento ela
Cidade de Lisboa em que o constituio Comisario com poder de delegar
em outro coalquer sacerdote secular em virtude• do que delegou em mim
o dº poder.
E asim tambem me aprezentou hua Bulia Confirmatoria de Benedito
12 )

Cf. Livro de Registo dos requerimentos, etc., n. 6.º
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XIII e expedida em Mayo de 1727 na coai confirmava a Bulia de Innocencio XI e ampliando mais a dita Bulia declarava no paragrafo nono - as
palavras seguintes - e querendo nós amplear mais a dita Arquiconfraria
de Assis lhe concedemos que querendo os ditos Irmãos estabelecer a Ordem 3• da penitencia lhe facultamos a graça de Erigir a dita Ordem fa-zendo seu Livro de Estatutos e lhe declaramos Regra da sua observancia.
como já lhe está concedido por Innocencio XI, novamente dispensamos o·
Anno do noviciado para que sem mais demora hão de profeçar.
A profição consta destas partes, Voto, juramento e observancia.
O voto é tão rigorozo que fazendo o coalquer Noviço de Castidade·
sem. . . (seguem duas linhas indecifráveis). . . voluntario e simples voto.
Este fazem os Irmãos da Arquiconfraria de não transgredir na regra.
dos seus estatutos cuja observancia são termos de Ordem.
O juramento que dão os d.os Irmãos he de defender a pureza da
virgem Maria N. Snra cujo juramento se observa na recepção do bentinho
de nossa Snra da Conceição e não deve fazer novidade quando todos os.
que tomão o bentinho da Conceição dão o dito juram.º
A observancia que he a terceira parte da profição he a mesma obri-gação dos fieis catholicos que profeção a Ley de Christo, que he observar os preceitos divinos.
No juramº que se faz na dita profição de defender a pureza da Virgem Maria como no protesto que fazem os ditos Irmãos de observar os
preceitos divinos essa- pode prezumir.
O recebimento do Abito e faculdade de o lançar não é só premitido
aos 3os e religiosos, que tambem se lança o a quem por devoção permite
vestir o Abito tempo determinado.
Encontra-se no ritual Serafico o modo de benzer o habito e de lançai-o. Quando a estes é permitido vestir o habito com mais razão aos
Irmãos do Cordão.

O resto do documento está quase inteiramente esfacelado,
mas em resumo diz o Dr. João Ferreira Barros que em virtude
da Bula de Bento XIII fez professar os irmãos com dispensa doano de noviciado, "e deixey estabelecida na dita Arquiconfraria
a referida forma." Diz-se ainda que este requerimento se encontra no arquivo da Ordem III de Conceição do Serro.
Em baixo está ainda escrito mais ou menos o seguinte:
"Termo de approvação dos Estatutos ou compromisso da Arquiconfraria do Cordão, erecta na referida capella da Lapa. Cumprão com seus
Estatutos, serão conservados na posse de Sua Ereção. Marianna 22 deAgosto de 1781." 13

3. Carta Regia de confirmação da Erecção da Irmandade
de S. Francisco na Villa Real de Sabará.
D. João etc. - Faço saber que attendendo a nullidade com que seacha erecta a Irmandade de São Francisco na Capella de Nossa Senhora
dos Anjos da Villa de ~abará na Capitania de Minas Geraes. Hey por
1:l) Transcrevemos este documento, da melhor forma possível, deum fragmento de livro de tombo que parece pertencia à uma confraria
do Cordão de S. Francisco, erigida na capela da Lapa, igreja filial da
Matriz de Santa Luzia do Rio das Velhas, onde o encontramos.
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bem confirmar a Erecção da referida Irmandade revalidando com esta
Minha Real Approv~ão a nullidade com que se acha erecta.
Salvos os Direitos Parochiaes e os da Fabrica da Igreja Matriz e
esta se cumprirá sendo passada pela Chancellaria da Ordem. El Rey
Nosso S.or o Mandou pelos Ministros abaixo assignados desse Conselho
Deputados do Tribunal da Meza da Consciencia e Ordens. . . no Rio de
Janeiro aos vinte dois de Fevereiro de mil oitocentos e desesete.

Sobre o Sacrifício Eucarístico.
Por Frei D a m i ã o K 1e i n, O. F. M., Convento de São Francisco, Baía.

No ano de 1942 a REB (pp. 23 ss.) publicou um artigo em
que tentei pôr em luz as ideias de S. Tomás relativas ao conceito do sacrifício; e salientei que, segundo o Aquinate, o sacrifício é um ato da virtude da religião, e um ato elicito ou imediato
dela. Ambas as proposições são de muito alcance; e as suas consequências teriam de abalar as bases de várias opiniões comumente aceitas entre os teólogos recentes. Seguiu-se, no ano 1946
(pp. 60 ss.), uma análise do sacrifício da cruz, segundo os mesmos princípios do Angélico, - preâmbulo do trabalho presente
sobre o sacrifício do altar, o mistério dos mistérios, cuja correta
interpretação as investigações antecedentes haviam de preparar.
Como naquela análise, também aqui não se trata de expor todo
o conteúdo teológico do mistério. O que tenho em mira é mostrar
a sua estrutura lógica, firmando-me na doutrina tridentina e nas
ideias dos grandes mestres medievais. Se as minhas afirmações
às vezes destoarem bastante do que hoje se lê comumente nos
compêndios teológicos, quem as quiser corrigir, me fará um favor.
I. O Mistério do Altar no Conjunto da Obra da Redenção.

Antes de tudo é mister se definam claramente as relações
que o mistério eucarístico tem com o sacrifício da cruz, e o papel
que lhe cabe no todo da obra da redenção.
1. Como é sabido, Lutero e os outros reformadores, em consequência do seu erro fundamental de o homem receber as graças do céu e ser salvo pela fé somente, sem as obras, vieram a
rejeitar todo o organismo hierárquico da Igreja, e negaram com
o sacerdócio todo o culto exterior que não tivesse por objetivo
excitar e avivar a fé. Sobretudo impugnavam apaixonadamente
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o caráter sacrifleal da Eucaristia e o seu oferecimento propiciatório, propalando que, na S. Missa da Igreja, a obra do Filho de
Deus era substituída por alguma obra humana, e, negada a eficácia do sangue de Cristo, se esperava a salvação por uma cerimônia vã- e irrisória.
Contra tais difamações, em 17 de Setembro de 1562, o Concílio tridentino publicou uma exposição da doutrina eclesiástica. 1
Do seu conteúdo aqui nos interessam as seguintes teses: 1) O
sacrifício eucarístico, instituído pelo Salvador na última ceia, representa sobre o altar o próprio sacrifício que o Filho de Deus,
uma vez, na cruz ofereceu ao Pai pela vida do mundo; e tem
por objetivo perpetuar a memória dele até o fim dos séculos, e
aplicar os seus frutos a todos os que se querem santificar. 2) Esta representação e comemoração mfo é meramente figurada,
como os feitos históricos no teatro costumam ser representados
em figuras mais ou menos semelhantes às realidades cio passado,
sem passarem de pura memória. O santo mistério é uma figura
real e uma imagem viva da divina paixão, porquanto contém em
si a mesma hóstia que foi imolada na cruz, e porque o mesmo
Cristo que se ofereceu diretamente no patíbulo, agora oferece
pelo ministério dos sacerdotes. 3) Conservada, portanto, a
identidade substancial do mistério com o sacrifício do Calvário,
o seu caráter de representação e comemoração importa, necessàriamente, algumas diferenças no modo do oferecimento. Porque
no altar a divina oferenda é representada nas figuras de pão
e vinho, e a sua oblação é feita de modo incruento, quando no
Calvário o oferecimento sucedeu diretamente nos fenômenos cruentos da morte real da vítima. Igualmente segue-se do mesmo caráter representativo que no altar o Oferente divino, se bem que
continue sendo o agente primário, não aparece visivelmente, e
sim opera o mistério por meio dos seus legítimos representantes.
Porém toda a vida e a atividade da obra deles provêm de Cristo,
que lhes· ordenou: "Fazei isto em memória de mim!"
2. Estas teses tridentinas, parece-me, receberão nova luz,
quando consideramos o mistério no conjunto de toda a obra da
redenção. 2
a) Como ficou mostrado no artigo antecedente, no mistério
1) Denz 938 ss.
2 ) A conexão das ideias obriga-me a repetir, neste capitulo, algumas
verdades já expostas no artigo sobre o sacrifício da cruz.
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da cruz distinguem-se lógicamente dois atos, diferençados pelos
dois fins que se realizaram na morte do Salvador, a oblação latrêutica e a oblação medianeira . .Pois que todo sacrifício, por ser
um ato da virtude da religião, tem necessàriamente um caráter
latrêutico, porquanto o seu fim direto e objetivo é reverenciar
a grandeza do Criador; e quando lhe acrescem os fins de expiar,
de pedir, ou de dar graças, estes são subjetivos, e não podem
ser atingidos senão indiretamente por meio çlo efeito latrêutico.
Assim na cruz o Salvador, objetivamente, se consagrou ao
serviço imediato do Pai em absoluta obediência até à morte, porque era da vontade de Deus que deste modo o Filho lhe glorificasse tanto a absoluta justiça como a infinita caridade, e lhe prestasse o culto que a criatura lhe havia negado. Esse supremo ato
de veneração teve por efeito direto, da parte do Pai, a suma benevolência para com o Filho, feito homem; e para este, infinitas
riquezas de merecimentos aos olhos do Pai.
Só depois disto, em segundo ato, Jesus tornou-se realmente
nosso mediador, porquanto apresentou a Deus o seu holocausto
em favor da humanidade, e pediu que, em atenção à sua obediência, adoração e amor, ele perdoasse as iniquidades dos seus
irmãos pecadores. Só neste segundo ato tratou, efetivamente, da
nossa causa, ao passo que o primeiro dizia respeito às suas relações personalíssimas de Filho com o Pai. Entretanto o primeiro
foi o meio necessário para se alcançar a redenção da humanidade pecadora.
Se bem que ambas as oblaçõe·s se realizassem no mesmo ato
concreto da sangrenta morte de Jesus, convém se distingam bem
os dois feitos do Senhor, e as relações lógicas de um com o outro, a fim de se entender corretamente a interna estrutura da
obra da nossa redenção, e a sua real representação no mistério
do altar.
b) A real representação do sacrifício da crnz na divina Eucaristia significa, necessàriamente, alguma renovação ou iteração
dele. Mas como pode ser realmente iterado um fato histórico que
se deu uns vinte séculos alrás? A resposta reside na dita duplicidade da obra do Senhor.
E' certo que não pode ser renovado de forma alguma o próprio holocausto da existência física do Salvador. Pois que foi um
ato personalíssimo de Jesus, e essencialmente concatenado com
os fenômenos exteriores da sua morte real, os quais não per-
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mitem nenhuma iteração real. Por outro lado, a sua renovação
também é escusada, porquanto aquele heróico ato de obediência e
.adoração, uma vez feito na cruz, permanece eternamente no seu
efeito objetivo, quer dizer no seu infinito valor religioso que está
sempre aos olhos de Deus; e à vista dele o Pai é disposto a prodigalizar todas as suas graças, e perdoar todos os delitos a quem
por meio dele invocar a sua misericórdia. Ambas estas teses são
expressamente atestadas pela Epístola aos Hebreus. 3
· Muito diferente é a segunda obra do Salvador, a qual pode
-e deve ser sempre iterada, enquanto na terra houver homens que
queiram chegar-se a Deus. Pode ser iterada, digo, porque o objeto. da sua oblação, a própria obra latrêutica de Jesus, enquanto
perpetuada no seu efeito formal, é um bem espiritual, isento de
quaisquer contingências terrenas, e porque o seu oferente, nosso
Pontífice, vive eternamente no céu para sempre interceder por
nós, por meio da mesma sua obra latrêutica. ·1 E assim como ele
no céu não cessa de apresentá-la ao Pai a favor dos seus irmãos,
também nós podemos, por suas mãos, sempre ele novo oferecê-la
.a Deus para o honrar e para obter da sua misericórdia todas
as graças.
Igualmente, a renovação da obra medianeira do Senhor também é necessária a fim de nos ser, individualmente, aplicada a
salvação que ele na cruz mereceu para todos. Porque no Calvário
Jesus pagou à divina justiça o débito do pecado; feito o que, o
Pai abriu as portas da sua misericórdia para todas as criaturas
,que em Cristo e por Cristo quiserem recorrer a ele. 5 Agora, pois,
todo o mortal deve individualmente apresentar a Deus o holo·Causto da cruz, e por meio dele reverenciar o Criador, expiar os
seus delitos e receber os favores da divina misericórdia, - tudo
em Cristo e por meio de Cristo, que está à direita do Pai como
nosso Pontífice.
c) Tal oblação individual, naturalmente, pode ser feita por
vários modos. Se compreendemos bem o interno organismo da
,obra da nossa salvação, diremos acertadamente que a dita obla·Ção é feita: 1) implícita e espiritualmente pela fé e a caridade,
em toda "oração feita em o nome de Jesus", ou em todos os
ª) Heb 5, 9; 7, 25.
4) Heb 7, 25; 9, 24.

m,

6)

.w,

2 Cor 5, 19; Rom 3, 24 sq.; Col 1, 20. Cfr. Summa theologica,
4.
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atos religiosos, porquanto eles, para terem algum mérito ou força
sobrenatural, devem apresentar-se ante a face de Deus, tingidos
do sangue da cruz 6 ; - 2) implícita e sacramentalmente por todos aqueles que, com a fé de Cristo, recebem os seus sacramentos, outros tantos mananciais que, provindos da cruz, nos comunicam os frutos da divina paixão 7 ; - 3) explicita e espiritualmente, quantas vezes em atos espirituais, sem as formas de sacrifício exterior, o-ferecemos ao Pai direta e expressamente o serviço latrêutico que o Filho lhe prestou na cruz; 4) enfim
explicita e litilrgicamente, quando, nas formas estabelecidas na
ceia pelo próprio Cristo, operamos o mistério da divina Eucaristia.
Tal é, em resumo, a estrutura lógica da obra da nossa redenção. Desde que o pecado de Adão cortou as relações religiosas da humanidade com o Criador, a única base do culto de
Deus e a única fonte de graças para o homem é a obra latrêutica de Cristo na cruz. 8 Tudo quanto nos séculos anteriores agradava a Deus, tomava a sua dignidade religiosa e o seu valor sobrenatural, antecipadamente, do futuro mistério do Calvário. 9 Só
o próprio Filho de Deus iniciou, efetivamente, a nova vida religiosa das criaturas com Deus 10 , quando na cruz ofereceu ao Pai
o seu holocausto latrêutico, em o nome de seus irmãos, e recebeu
em recompensa o perdão dos pecados do mundo. Agora, a nossa
vida religiosa para com Deus não pode ser outra coisa que imitarmos esse mesmo exemplo de Jesus, quer dizer reverenciarmos
a Deus por meio da obra latrêutica do Filho, e alcançarmos, em
virtude dela, as graças da sua mit,ericórdia.
Se isto pode e deve ser feito também em atos individuais
da fé e da caridade, como foi dito, a mais alta expressão desse
novo culto de Deus é o mistério eucarístico. Não é própriamente
um ato individual; mas toda a coletividade dos redimidos, unida
na sua cabeça que é Cristo Jesus, no altar homenageia o Criador
com os infinitos louvores, contidos no holocausto_ da cruz, e recebe, em virtude dele, a plenitude das graças do céu no sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Porém a força específica
do mistério e o seu altíssimo preço reside em que a sua oblação
não é feita própriamente por homens. O próprio Filho de Deus
S. th: III, 49, 1, ·ad 5.
S. th. III, 62, 5.
Cfr. S. th. III, 73, 5.
S. th. III, 8, 3, ad 3.
10) S. th. III, 62, 5.

6)
7)
8)
º)
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que na cruz ofereceu, diretamente, o seu holocausto, também no
altar o oferece pelo ministério dos sacerdotes, o que garante à
nossa ação o caráter divino, e a eficácia ex opere operato.
As teses pressupostas nesta exposição tenho de tratar em
particular nos capítulos que seguem.
li. O Oferente do Mistério do Altar.

A propósito do oferente do Mistério Eucarístico o Tridentino
declarou que Cristo deixou o seu sacrifício visível "à Igreja, sua
dileta esposa", e que "o novo Cordeiro Pascal tem de ser imolado pela Igreja pelas mãos dos sacerdotes." 11 E outra vez disse
que no altar, pelo ministério dos sacerdotes, oferece "o mesmo
Cristo" que outrora, pessoalmente, se imolou morrendo na cruz. 12
Teríamos, portanto, três aferentes: a Igreja e o Cristo, e a
serviço de ambos eles o sacerdote. Entretanto, seria incorreto se
os figurássemos em alguma justaposição, ou a cada qual deles
posto a par dos outros; porquanto lhes cabe de fato uma mística
união e penetração de tal modo que os três agentes formam um
só principium actionis, e as três ações resultam em uma só oblação real. Quer se diga que Cristo oferece na sua Igreja por meio
do sacerdote, - ou a Igreja em Cristo pelo ministério do sacerdote, - ou o sacerdote em o nome de Cristo a serviço da Igreja,
é lógicamente sempre a mesma uma oblação, e o seu agente direto é sempre o sacerdote visível. 13
1. O único Pontífice da nova aliança é o homem Cristo Jesus, como ensina efusamente a Epístola aos Hebreus. 14 Com a
sua obra latrêutica da cruz entrou como nosso Pontífice no santuário do céu para interceder por nós eternamente. 15 Esse sacerdócio eterno não é um mero título de honra do Salvador. Ele continua exercendo, com toda a realidade, as funções sacerdotais de
oferecer ao Pai as preces e as dádivas dos seus redimidos, e de
impetrar para eles as misericórdias de Deus. Não temos ideia de
como isto se faça na glória do céu. Certo, porém, é que também
ali o ministério sacerdotal de Jesus se apóia, formalmente, na sua
obra latrêutica do Calvário, que ele não deixa de apresentar ao
Denz 938.
Denz 940.
Suárez, Disput. 75, 3: Tota actio sacrificandi proxime fit a sacerdote; 77, 3: Principium per se et immediatum actionis sacrificandi proprie est sacerdos. Cfr. Salmanticenses, Cursus tlzeologicus, tract. 23, 47.
14) Cfr. 1 Tim 2, 5-6.
16) Heb 9, 24; 7, 24-25.
11)
12)
13 )
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Pai para o honrar e louvar em o nosso nome, e para receber da
sua bondade as bênçãos celestiais a favor de seus irmãos, como
também as nossas homenagens e precações não chegam à presença de Deus senão pelas mãos de Jesus, e santificadas pelos
méritos do seu holocausto. Ele é e será eternamente o mediador
entre o Criador e as criaturas redimidas.
Também é certo que na terra Cristo vive na sua Igreja, e
opera a sua mediação sacerdotal mediante a Igreja. 16 Pois que
ela é o seu complemento visível, o seu Corpo Místico, de que
ele se serve para entre nós exercer o seu sacerdócio eterno em
formas visíveis, como as quer a natureza humana. Não que a
Igreja opere diretamente; a coletividade não é capaz de exercer,
diretamente, funções físicas. Mas Jesus criou-lhe o órgão apropriado, o sacerdote visível da nova aliança, o qual com isto entrou, de um modo particular, na mística união de Cristo com a
sua Igreja, sendo feito um com Cristo, e um com a Igreja, ministro de um e do outro, na divina missão de santificar e de
consagrar a Deus a humanidade redimida.
A sua personalidade formal está arraigada no caráter do
sacramento da Ordem 17 , pelo qual ele é configurado com o Pontifice eterno, e tem parte nos seus poderes sacerdotais de operar
os mistérios do Senhor, e de comunicar aos homens as graças
da redenção. 18 E' constituído em mediador entre Deus e os homens, embora secundário como minister veri mediatoris; e com
isto mesmo é encarregado de exercer, diretamente, as relações
religiosas da Igreja com Deus. Como o corpo humano não opera
os seus atos vitais · senão mediante os respectivos órgãos que o
Criador lhe deu, assim o Corpo Místico do Senhor vive a sua
vida religiosa com Deus - interna e formalmente pelo espírito
de Cristo, sua cabeça invisível, - porém externa e visivelmente
pelo ministério do sacerdote, feit_o direto representante do verdadeiro Pontífice, o homem Cristo Jesus. 19
2. Consoante estas considerações gerais, não é difícil demarcar o papel que cabe ao sacerdote na celebração do santo
16) Col 2, 19; Ef 4, 15-16. Cfr. Encíclica Mystici corporis Clzristi,
REB, 1943, pág. 1043.
17) Denz 964.
18) S. th. 111, 26, 2; 26, 1, ad 1; cfr. ib. 82, 3.
19) S. th. III, 24, 4: Christus est fons totius sacerdotii. Nam sacerdos
legalis erat figura ipsius; sacerdos autem novre legis in persona ipsius
operatur.
37*
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mistério, segundo está claramente delineado no que fez o Senhor
na última ceia, protótipo do nosso sacrifício eucarístico. Naquela
noite Jesus ofereceu a Deus, nas figuras visíveis de pão e vinho,
o seu corpo e o seu sangue, idealmente já imolados, e mudou
os elementos materiais no seu verdadeiro corpo e sangue, - dois
atos que devem ser bem distinguidos, porque se diferençam inteiramente um do outro, como se verá mais adiante. No primeiro
ato, que foi em si humano, o homem Cristo operou como causa
direta em virtude do sacerdócio eterno que recebera do Pai. O
segundo, porém, foi um ato essencialmente divino, operado diretamente pela onipotência do Deus Trino, e o homem Cristo Jesus serviu-lhe de instrumento em proferindo as palavras da consagração.
No altar, portanto, o sacerdote, como representante visível
do Pontífice Cristo, age do mesmo modo. Consagra o divino
mistério como causa instrumental do divino poder, cabendo toda
a causalidade direta, privativamente, ao Deus Trino. O sacerdote
é só instrumento, e instrumento secundário, ficando o homem
Cristo o primário. Na oblação sacrifical, no entanto, o sacerdote é a causa direta, como Cristo o foi na ceia, porém sempre em
posição secundária, porque não passa de representante do Pontí~
fice e Oferente primário que é o Senhor.
3. A Igreja não pode sacrificar diretamente, como ficou dito,
por ser uma personalidade moral, que opera as suas ações vitais
por meio dos seus legítimos órgãos. No serviço do altar ela tem
como tal órgão o sacerdote, e por meio dele sacrifica indiretamente. E' a Igreja, que maneia ao seu ministro subir para o altar, coloca-lhe nas mãos as suas dádivas, e acompanha-lhe o ato
sacrifical com os seus votos oblatícios. Por causa disto é que o
mistério eucarístico nunca tem o caráter de sacrifício particular,
e nunca é privativamente próprio, nem do celebrante, nem daquele por quem é aplicado. Pertence sempre à Igreja toda e a todos os seus filhos, e a cada um deles à medida que, pela fé e a
caridade, ele participe da vida espiritual da mãe comum. Cada
um, pode dizer-se, que oferece o santo mistério como a Igreja
toda, quer dizer indiretamente pelas mãos do sacerdote. 20
20) Cfr. Encícl. Mystici corporis Christi, REB, 1943, pág. 1048: (ln
sacrificio eucharistico) sacrorum administri non solum servatoris nostri
vices gerunt, sed totius etiam mystici corporis singulorumque fidelium.
ltemque in eo christifideles ipsimet immaculatum agnum - unius sacer-
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Às vezes ouve-se dizer que os leigos na Igreja oferecem o
santo sacrifício juntamente com o celebrante. Tal linguagem parece imprópria, porquanto a frase "juntamente com", em sentido
estrito, os colocaria a par do celebrante, o que não é possível,
como não posso dizer que o meu pé ouça juntamente com o meu
ouvido, ou que a mão enxergue juntamente com a vista. Cada
membro da Igreja tem parte na oblação do divino mistério do mesmo modo como tem o corpo todo, quer dizer indiretamente, quando sàmente o celebrante oferece diretamente em virtude dos poderes específicos recebidos do Pontífice primário que é Cristo.
Ainda mais impróprio é dizer-se que os leigos celebram a santa
missa juntamente com o sacerdote, quando esse termo "celebrar"
inclui a consagração juntamente com o oferecimento. Ela é um
ato diretamente divino, em que o homem não pode cooperar senão a modo de instrumento de Deus. Tal causa instrumental, porém, na consagração do divino sacramento, não é a Igreja toda,
nem qualquer dos seus membros, mas tão-sàmente o celebrante. 21
Suportam-se essas locuções imprópi:ias, quando se usam sem segunda intenção; entretanto podem tornar-se perigosas, quando
na boca de um extremista queiram assinalar um sacerdócio direto dos leigos, de que não são capazes. Segundo S. Tomás o caráter batismal, fundamento do sacerdócio dos leigos, é uma faculdade passiva; e esta tese do mestre ainda não foi abalada. Mas
ela não quer dizer que o sacerdócio dos leigos seja puramente
espiritual, e que eles não ofereçam senão dádivas espirituais. O
seu sacerdócio é real, e o seu sacrifício é real, é o próprio sacrifício eucarístico; porém o seu oferecimento é indireto como o da
Igreja toda.
4. O terceiro oferente enfim é Cristo; e é o agente primário. Pois que só ele foi constituído Pontífice do povo de Deus, e
se imolou por ele na cruz; pelo que deve derivar dele quanto na
Igreja há de sacrifício e de sacrificante. Foi na cruz que Cristo
operou a divina oferenda da nova aliança; e na ceia ensinou a
oferecê-la em formas visíveis. Por estes dois fatos tornou-se o
autor do nosso sacrifício. Este título, no entanto, assinalando apenas a causalidade externa, não exprime o alcance todo do sacerdotis voce in altari prresentem constitutum, - communibus votis precibusque consociati, per eiusdem sacerdotis manus retemo Patri porrigunt.
21 ) V. a nota antecedente: "unius sacerdotis voce prresentem constitutum."
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dócio do Senhor, porque ele é também a causa interna de cada
um dos nossos atos sacrifleais. Como todas as funções vitais da
Igreja dimanam interna e essencialmente da sua cabeça que, constituindo o seu corpo místico, lhe criou os órgãos apropriados, e
opera invisivelmente nos atos especificas deles, assim também
lhe deu o ministério sacerdotal, e comunicando-lhe os seus poderes de Pontífice, capacitou-o de sacrificar em seu nome e com
a sua autoridade, e opera invisivelmente pelas mãos dele o nosso
sacrifício visível. Sem ele e os seus poderes e sem a sua interna
cooperação em os nossos atos nada somos. Mas ele cobriu a nossa pobreza humana com o seu vestuário pontifical de Unigênito do
Pai, e mandou-nos, como seus representantes visíveis, oferecer a
sua hóstia imaculada, de modo que o nosso ato humano cada vez
se reveste de uma dignidade divina, igual àquela que cabia ao
seu oferecimento na cruz. Vox quidem vox Jacob est; manus autem sunt Esau 22 , disse o velho Isaac, e recebendo o ósculo de
Jacob, ao sentir o cheiro das vestes do seu primogênito, deu a bênção paternal ao segundo filho! Aquilo foi fingimento, e o ancião
cego deixou-se iludir. Aqui no altar, porém, a representação do
Primogênito do Pai é plena verdade. O oferente humano é realmente revestido do pontífice Cristo, e na pessoa dele faz a oblação
da divina oferenda, sacrificando realmente o homem Cristo no seu
representante.
Neste fato consiste a parte ativa que ele tem em cada uma
das nossas oblações. Contudo, é certo que ela· não implica nenhuma ação direta ou imediata, porque o oferente direto é o sacerdote visível, como ficou dito, e nenhum ato comporta duas
causas diretas. Se pois o divino Pontífice, no altar, operasse diretamente, como às vezes se afirma, o seu sacrifício haveria de
estar a par do sacrifício do sacerdote visível, o que não pode
ser, e teríamos duas oblações, o que é inaudito. Também S. Tomás, comparando o sacrifício do altar com aquele da cruz, diz:
Minister offerens, no altar, non est idem realiter com aquele da
cruz; unde oportet quod sit idem reprresentatione. 23 Entretanto
se note sempre que a representação de Cristo não é puramente
jurídica, como na vida humana às vezes o superior é representaGen 27, 22 ss.
ln IV Sent. 8, 2, 1, 4, ad 4. Também S. th., III, t, ad 3, comparando o mistério do altar com o da cruz, diz: Sacerdos gerit imaginem Christi, in cuius persona et virtute verba pronuntiat ad consecrandum; et ita quodammodo ide!11 est sacerdos et hostia, como foi na cruz.
22)
23 )
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do por algum inferior. Ela é real, porquanto o ministro de Cristo
participa, realmente, posto que secundàriamente, do sacerdócio
do Senhor e dos seus poderes sacerdotais.
E' verdade que os Santos Padres e os escritores antigos às
vezes falam como se na Santa Missa o Salvador cada vez se sacrificasse imediatamente, como o fez no altar da cruz. Tais excessos perdoam-se à vivacidade e popularidade do estilo retórico,
que nos seus arroubos nem sempre se adapta bastante à linguagem comedida da razão teológica. Outros autores da antiguidade
dizem também, expressamente, que Cristo agora se oferece pelas
mãos da Igreja e dos seus ministros, ou negam positivamente
qualquer ato imediato do Senhor na oblação eucarística. 24
Também os teólogos recentes admitem comumente que, quanto à doutrina da Igreja, é bastante dizer-se, como acabo de expor, que o Pontífice primário opera, indiretamente, o sacrifício
visível por meio do oferecimento direto dos seus representantes.
Isto não obstante, prevaleceu entre eles a opinião que condiria
mais com a dignidade do Pontífice Cristo e com a excelência do
seu sacrifício dizer-se que ele no céu, vendo todas as celebrações
que na terra se fazem do divino mistério, como Pontífice primário aprovava e recomendava e oferecia ao Pai cada uma delas
com um ato formal e elicito da sua vontade humana. Os Salmanticenses resumem a opinião nestas palavras: Sicut Christus
secundum humanitatem concurrit instrumentaliter ad omnes et
singulas conversiones sive transsubstantationes quce ln Ecclesia
f iunt, ita cogitat de omnibus et singulis sacrificiis, et ea vult et
Deo oftert; atque ideo est immediatus offerens, ln ratione prcecipui sacerdotis, oblatione formali, actuali et elicita. 26
A propósito disto convém notar-se, primeiramente, que a
comparação da oblação do mistério com a consagração do sacrainento não vem ao caso, porque elas são coisas inteiramente diferentes, e o que vale a respeito de uma, nem sempre pode ser aplicado à outra. Na consagração, o sacerdote serve a Deus de ins24) Cfr. M. d e la Ta i 11 e, Mysterirrm fidei, 1921, 285 ss., que citou a Eusébio de Cesareia, Ambrósio, Agostinho, Ps.-Primásio, quanto à
primeira parte do período; quanto à segunda repare-se Teodoreto, in Ps.
109: "Cristo agora exerce o sacerdócio como cabeça dos que oferecem
sem ele mesmo oferecer (diretamente). Chama a Igreja o seu corpo; e
por meio dela exerce como homem o sacerdócio, e como Deus recebe
as ofertas. Porém é a Igreja que oferece os mistérios do corpo e do
sangue."
25 ) L. e. De Eucharistice sa::ramento, Disput 13, dub. 3, 50.
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trumento secundário, e a vontade humana de Cristo, sendo o instrumento primário, movido por Deus, pode, ao menos no pensar
tomista, operar imediatamente no secundário. No oferecimento,
porém, o sacerdote é a causa direta, que não comporta no mesmo
ato nenhuma outra causa imediata. De mais, a dita opinião não
toca no ponto. Pois, suposto mesmo que o Senhor no céu acompanhasse cada uma das oblações dos seus representantes na terra, com um ato elícito e formal da sua vontade humana, tal ato
andaria sempre a par da obra do sacerdote, e constituiria um
sacrifício celeste, correspondente ao nosso, porém do nosso numeralmente distinto, ao passo que se trata de interpretar, lógicamente, como o homem Cristo Jesus é a causa interna primária
do próprio oferecimento do sacerdote. Se este é a causa interna
direta, embora secundária da oblação eucarística, a primária não
pode ser senão indireta. Isto não sofre dúvida. Entretanto, sendo
embora indireta, a causalidade do Pontífice primário no altar,
não se chame somente "moral" (Salmanticenses), porque esta é
da categoria das causas externas. O Pontífice Cristo, porém, é
uma unidade real com o seu Corpo Místico, e vive e opera interna
e realmente nos atos do seu órgão sacerdotal, à semelhança de
como a cabeça, fonte da vida e da atividade, no pensar dos antigos, atua interna e realmente nas operações dos órgãos específicos do seu corpo. A união do Pontífice Cristo com o sacerdote,
seu representante visível, excede a nossa compreensão; chamamola de mística, mas com isto não deixa de ser real.
Os três oferentes do santo mistério, assim como têm um
efeito real, também constituem uma única causalidade real e interna, que cabe a todos eles, porém a cada um a seu modo; e
pode ampliar-se a palavra de S. Agostinho: Non dividuntur personre, sed distinguitur dignitas. 26
Ili. A Oferenda do Mistério do Altar.

No primeiro capítulo deste estudo ficou demonstrado que
no mistério do Altar iteramos substancialmente o segundo ato
de Cristo na cruz, e isto nas formas por ele estabelecidas na ceia.
Deste fato deriva o que se deve dizer a propósito da oferenda
do nosso sacrifício.
1. O próprio objeto do nosso oferecimento tem, necessàriamente, uma parte divina que nos vem imediatamente da cruz, e
26)

ln Ps. 37.
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uma parte terrena que se ajunta para a dádiva de Deus poder
ser tratada de modo humano em sacrifício visível.
a) A oferenda divina é o holocausto latrêutico do Salvador
na cruz, o qual pode ser considerado material e formalmente.
Materialmente é o próprio Cristo Jesus, feito vítima para o Pai
na cruenta morte, toda a sua individualidade humana suspensa
no patíbulo, o seu corpo torturado e o sangue correndo das veias,
e a alma desfeita em dores e angústias, todo o conjunto dos tormentos corporais e espirituais sem igual. Tudo isto os mestres
medievais resumiam na frase Christus passus, que seria o objeto da nossa oblação. 27 Formalmente considerada a divina ofere11da consta do valor religioso da obra Iatrêutica de Jesus, dos atos
religiosos que ele praticou nos horrores da sua morte: a absoluta
obediência ao Pai e a imensa veneração e adoração, e a honra
infinita que prestou a Deus pela voluntária submissão até à mor~ e ainda o grande amor que impulsionava toda a obra de
Jesus e lhe inspirava os afetos heróicos, triunfando de todos os
tormentos e da própria morte.
Esses santíssimos sentimentos e atos religiosos do Salvador
fisicamente passaram, como passaram os sofrimentos da divina
paixão. Espiritualmente, porém, ainda subsistem e permanecerão
eternamente no seu efeito formal, quer dizer na infinita glória
que deram a Deus, e nos incomensuráveis merecimentos do Salvador aos olhos do Pai, - um bem espiritual de imenso valor
religioso, - próprio de Jesus, e próprio também dos seus redimidos.
b) Este bem espiritual, pois, contendo em si tanto o Cristo
por nós imolado como a sua infinita obra religiosa, é própriamente a parte divina da nossa oblação eucarística, como foi a
oferenda da oblação medianeira do Salvador na cruz. Acresce,
porém, necessàriamente, uma parte terrena, quer dizer as figuras
visíveis de pão e vinho, em que o Senhor na ceia ofereceu, e mandou oferecer o seu mistério a exemplo da oblação de Melquisedec.
Porque a história divina, em si espiritual, não é, e não pode ser
imolada em sacrifício exterior senão enquanto aparece aos nossos sentidos em formas materiais. 28
27) Cfr. AI ex a n dr e AI e n se, Summa theo/ogim, IV, 10, 8, 1;
S. Tomás, S. th. III, 66, 9, ad 5; 73, 3, 5, 6.
28 ) Cfr. a argumentação de S u á r e z, Disput. 75, s. 1: "De ratione
visibilis sacrificii est ut res qure offertur, sit visibilis. Sed hoc sacrificium
est visibile; ergo res oblata est etiam visibilis. Ergo quod offertur, non
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2. Daí resulta, ·porém, a grave questão quais são as relações que a parte terrena da nossa oblação tenha, logicamente,
com a· parte divina. Digo "grave", porque aí se entrechocam as
opiniões dos teólogos recentes com o pensar dos antigos, em consequência das suas divergências a propósito do conceito geral
do sacrifício exterior.
a) Os antigos, que reputam o sacrifício visível como ato
elicito da virtude da religião, dizem que o espírito opera a sua
oblação sacrifical imediatamente nas formas e nos ritos exterio~es; e por conseguinte consideram a parte divina e espiritual do
objeto sacrifical e a sua parte terrena e material como um todo
lógico, como uma única oferenda, sendo material na forma visível, e espiritual no seu conteúdo invisível, - ambas as partes,
porém, intimamente unidas à semelhança do corpo e do espírito
do homem.
O pão e o vinho, portanto, não figurariam como substâncias, mas, sim, como símbolos diretos e meios de expressão, tendo o único objetivo de corporalizar e visibilizar o que é espiritual
e invisível. Panis et vinum sunt sacramentum tantum, declara
S. Tomás 29 - são sómente figura sem outra finalidade que a de
figurar exteriormente o conteúdo interior. Nas questões do sacramento eucarístico esse axioma medieval é geralmente aceito;
pois que é claro que as espécies consagradas não querem outra
coisa que fazer do corpo e do sangue do Senhor um alimento
espiritual em formas visíveis, e adaptado ao uso humano. Elas
não são res no sentido lógico, mas tão-sómente sacramentum ou
signum sacrum, assinalando diretamente o Senhor realmente presente como divino alimento, e fazendo com ele um todo lógico.
As espécies consagradas são a parte constitutiva material do saest tantum Christus ut habens sacramentalem existendi modum, nam ut
sic invisibilis est, - ergo ut per species est aliquo modo visibilis, et a
nobis contrectari et participari potest. Ergo ipsre species intrinsice pertinent
ad hanc rem oblatam." Veja-se também a tese de B e Ia r mino, de
Missa, l, 27: "Nega ri non debet panem et vi num aliquo modo offerri, et
proinde pertinere ad rem qure sacrificatur."
29 ) S. th. III, 73, 6. Cfr. também Decretum Gratiani, c. 48, Dist. II,
de consecratione: "Hoc est quod dicimus, quod omnibus modis approbare
contendimus, sacrificium Ecclesire confiei duobus, duo bus constari: visibili elementorum specie et invisibili D. N. Jesu Christi carne et sanguine, - et sacramento et re sacramenti, id est corpore Christi. . . Est igitur
sacramentum et res sacramenti, id est corpus Christi." Graciano citou a
palavra sob o nome de S. Agostinho; ela se acha no Liber sententiarum
de Prosper da Aquitânia.
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cramento da Eucaristia, sendo a sua parte formal o corpo e o
sangue de Cristo.
Pois o mesmo se diga a propósito do sacrifício eucarístico/
O pão e o vinho não se oferecem como substâncias materiais;
não passam de figuras visíveis da hóstia invisível, constituindo
com ela um todo, de tal forma que na linguagem eclesiástica êles
às vezes significam, por sinédoque, a oferenda eucarística toda. 30
Pois, considerando-se o mistério por sua aparência exterior, pode
ser chamado sacrifício de pão e vinho 31 ; considerado, porém, na
sua realidade interior, é o sacrifício do corpo e do sangue do
Senhor. No concreto, entretanto, a nossa hóstia eucarística é o
Cristo imolado na cruz, diretamente representado nas figuras visíveis de pão e vinho.
E porque a parte divina e a parte terrena unidas constituem
uma só oferenda total, também as figuras de pão e vinho são
propriamente oferecidas a Deus, no mesmo ato oblatício com o
conteúdo divino, que elas representam e corporalizam. São. verdadeiramente sacrificadas, porém indiretamente, in se, sed per
Clzristum passum, do mesmo modo como as espécies consagradas
do sacramento são com o corpo e o sangue do Senhor verdadeiramente adoradas, no mesmo ato latrêutico, porém indiretamente,
ln se, sed per Clzristum glorice, que nelas está realmente presente.
b) Tal é a interpretação dos antigos, preclaramente construída sobre base firme e segura, de pleno acordo com a solene
linguagem da Igreja. De todo em todo diferente é a compreensão dos teólogos recentes. Porque, reputando eles, ao contrário
dos antigos, o sacrifício exterior como ato imperado ou mediato
da virtude da religião, vêm a separar, objetivamente, a verdadeira oblação a fazer-se no interior do espírito do celebrante, do
rito sacrifical exterior; o qual, portanto, fica puramente material,
e não se refere senão subjetivamente à oblação espiritual.
Em consequência deste pressuposto, o pão e o vinho do sacrifício do altar não teriam nenhuma relação objetiva com a ofe30) Cfr. a antífona das vésperas da festa do Corpo de Deus: "Sacerdos in reternum Christus Dominus secundum ordinem Melchisedech panem
et vinum obtulit." - S. Cipriano, Ep. 63, 4: "Dominus panem et calicem
mixtum vino obtulit." - S. Tomás, S. th., III, 61, 3, ad 3: "Sacrificium
novre legis oblatione panis et vini perficitur."
31 ) S. Fulgentius, De fide ad Petrum,
e. 19 (n. 60): "Cui
(Christo) nunc, id est tempore Novi Testamenti cum Patre et Spiritu
Sancto sacrificium panis et vini in fide et caritate sancta catholica Ecclesia per universum orbem terrre offerre non cessat."
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renda divina, nem tampouco seriam propriamente sacrificados ao
Criador. Pois que figurariam no rito exterior como substâncias
materiais, absolutamente incapazes de serem, em sentido próprio,
oferecidas a Deus. Antes da consagração seriam exteriormente
dedicados ao divino culto como matérias de que se havia de fazer
o sacramento eucarístico; e no ato da consagração seriam realmente mudados no corpo e no sangue do Senhor; porém de forma nenhuma constituiriam parte da oferenda eucarística.
Esta hipótese da teologia recente é, certamente, de todo
alheia do senso comum, e não menos da constante linguagem da
liturgia eclesiástica. Aliás não tem probabilidade alguma, porquanto parte do errado conceito do sacrifício exterior, e leva, na
construção da ação sacrifical, a suposições que ofendem tanto a
teologia como a lógica, como se verá no capítulo seguinte.
3. Enfim ainda pertence, subjetivamente, à oferenda eucarística o Corpo Místico do Senhor. Pois que todo o sacrifício é
um ato pessoal do oferente, em que ele se consagra ao imediato
serviço do Criador, em obediência, adoração e amor. Omne sacrificium ipsi nos sumus, disse S. Agostinho. 32 O sacrifício do
altar tem o particular de a misericórdia do Senhor ter dado nas
mãos da sua Igreja a divina oferenda do holocausto do Calvário.
Esta dádiva objetiva, no entanto, deve tornar-se própria da Igreja, e no oferecimento tomar um caráter subjetivo e pessoal. Ela
mesma se sacrifica com a sua cabeça imolada, e adora e louva
a Deus com as divinas homenagens, com que Cristo honrou o Pai
na cruz. Assim como ele e a sua Igreja fazem um só oferente,
também se unem no objeto do oferecimento, consagrando-se a
Deus todo o Corpo Místico, santificado no holocausto da sua cabeça, e ofertando ao Pai os seus louvores e adorações sublimados
e quase divinizados nos afetos do próprio coração de Cristo, vitimado em adoração e amor.
Nessa sacrossanta oblação do mistério do altar a mística
união do Salvador com a sua dileta Esposa toca o auge da sua
intensidade. Na oblação medianeira da cruz ele apresentou ao Pai
a humanidade pecadora como que tingida do seu próprio sangue, e envolvida no imenso do seu próprio amor, a fim de conseguir para ela as graças da divina misericórdia. Isto mesmo é
que se renova explícita e formalmente no altar. A Igreja, viven3Z)

De Civ. Dei, 10, 6.
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do na sua cabeça, em o nome dele consagra a Deus os seus filhos,
santificados na união com Cristo imolado, e com eles adora e louva a grandeza e a bondade do Criador, por meio do Cristo, que
morreu em amor ao Pai. E do mesmo modo cada um dos fiéis,
que celebra direta ou indiretamente o santo mistério, se oferece
a Deus no Cordeiro vitimado por nós e o glorifica com o amor
do seu Salvador. 33
A oferenda eucarística, portanto, no sentido objetivo, é material e formalmente o holocausto de Jesus no Calvário, representado nas figuras visíveis de pão e vinho, e no sentido subjetivo é a Igreja e cada um de seus filhos a santificar-se ao Pai no
Cristo imolado e com os sentimentos e afetos do coração dele
próprio.
IV. A Ação Sacrifical do Mistério do Altar.

Resta a última parte deste estudo, e é a principal, e também
a mais intricada, porquanto aqui topamos com as últimas consequências das divergências dos teólogos, lembradas no capítulo
antecedente. Como, e em que parte da nossa liturgia se faz a
ação sacrifical do divino mistério?
Em tese é certo que, como de todo o sacrifício a ação sacrifical consiste na oblação da respectiva dádiva, também no mistério do altar ela não pode ser outra coisa que o oferecimento da
hóstia sacrossanta. Omnis sacrificii vis in eo est, ut offeratur,
declara o catecismo tridentino. 3 ·1 A este respeito não há dúvidas.
Questiona-se, porém, se a nossa oblação litúrgica é explícita, direta e formal, como resulta dos princípios dos antigos, ou tãosómente implícita e indireta, como opinam os teólogos recentes,
- e por conseguinte, em que ato concreto da nossa liturgia
fazemos, efe,tivamente, Oi oferecimento sacrifical.
1. Se o sacrifício exterior é um ato elicito da virtude da religião, como S. Tomás ensina acertadamente com os antigos, o
espírito do oferente opera o seu ato de oblação diretamente nos
ritos exteriores, de modo que estes são a im~diata expressão do
33) Cfr.
Encícl. Mystici Corpo ris Christi: "Perinde ac divinus
Redemptor, in cruce moriens semet ipsum ut totius humani generis caput
reterno Patri obtulit, ita idem in hac oblatione munda non modo semet
ipsum ut Ecclesire caput crelesti Patri offert, sed in semet ipso mystica
etiam sua membra, quippe qui eadem omnia, debiliora quoque et infirmiora, in Corde suo amantissime includat." V. REB, 1943, 1048. E que
faz o Pontífice, o mesmo faz também a sua Igreja. Non dividuntur persotue, sed distinguitur dignitas.
34 ) Cat. Trid. li, 4, 69; cfr. S. th. III, 79, 5; ib. 7, ad 3; 83, 4.
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ato espiritual, e formam com ele um todo, que nas aparências é
material, e espiritual no seu conteúdo.
Nesta teoria, pois, a oblação do mistério, sendo em si espiritual, se corporaliza, diretamente, nos ritos e nas preces com
que a Igreja entrega a santa oferenda ao Criador, ritos e preces
que desde o início do ofertório vão até após a consagração dos
elementos materiais. Por fora tudo o que temos nas mãos, e o
que operamos sobre o altar, é material, e o olho profano nada
observará_ que seja de ordem superior. Porém tudo o que aparece
aos sentidos, não passa de figuras, de símbolos objetivos; e neles é diretamente representado o Cristo imolado na cruz, e neles
a Igreja faz, diretamente, a sua sacrificatura, a oblação formal
do sacrifício latrêutico do Salvador.
2. Outra é a compreensão pós-tridentina que hoje é tão comum entre os teólogos que nem se lembram mais do pensar dos.
antigos. Considerando eles o sacrifício exterior como ato imperado da virtude da religião, separam a sua parte espiritual do material, os atos religiosos que se operam no interior do coração,
dos ritos sensíveis que se fazem por fora.
Nesta hipótese, portanto, a oblação sacrifical, por ser de
natureza espiritual, seria formalmente feita dentro do espírito,
em atos puramente espirituais de adoração e amor. E por fora
corresponder-lhe-ia algum rito que, no seu conjunto, teria alguma semelhança de oblação, ou seria alguma oblação figurada. A
oblação espiritual no in·terior, e o rito material exterior, objetivamente, nada teriam que os unisse, mas andariam um a par dooutro. Porém, sendo feito o rito material para glória de Deus ou
com intenção religiosa, insinuaria ou assinalaria, subjetivamente,
a oblação operada na mente do celebrante; e por causa desta relação puramente subjetiva com o ato espiritual mereceria o nome·
de oblação implícita ou indireta do sacrifício.
Aplicando eles essas suposições à nossa liturgia, encontram
o tal rito sacrifleal no ato da consagração dos elementos materiais.
Não que queiram igualar formalmente o oferecimento com a consagração; porém o rito dela a muitos parece conter alguma oblação implícita que bastaria para simbolizar exteriormente a oblação interior. Outros interpretam o mesmo rito consecratório como
alguma imolação sacramental que meteria o divino Cordeiro num
estado de morte mística, outro símbolo ritual para figurar a oblação feita no interior do celebrante. Em todo caso, a consagração,
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do corpo e do sangue do Senhor representaria a substância do
sacrifício eucarístico. O que a antecede, teria um caráter preparatório; e o que segue depois dela, serviria para colher os frutos
do divino mistério.
3. Comparados entre si os dois modos de interpretar a ação
sacrifical da S. Missa, devo dar a preferência ao dos antigos,
porque ele é lógicamente bem fundado em princípios certos, e é
seguramente construído; e recomenda-se sobretudo pelo santo respeito que tem à palavra da Igreja que desde séculos vem ofertando a Deus a divina hóstia a partir do ofertório até depois da consagração. Contra o raciocinar dos recentes, porém, pretendo mostrar no seguinte: 1) que os argumentos, sobre que eles fundamentam as suas opiniões, não têm forma demonstrativa; - 2)
que o ato e o rito da consagração não comportal'!l em si nenhuma oblação implícita e nenhuma imolação sacramental; - 3) que
os nossos textos litúrgicos, sem violência, não se adaptam à teoria pós-tridentina.
1) Crítica dos argumentos da teoria recente.

Os ditos teólogos, para provarem ser contida na consagração a verdadeira ação sacrifical, não apresentam argumentos positivos e diretos, mas invocam algumas teses que entre eles passam por inconcussas, e aplicadas ao nosso rito lhes parecem
comprovar a sua proposição. 35
1) Antes de tudo dizem que o sacrifício exterior consiste
em alguma ação em torno da oferenda, pela qual esta seria imolada, e assinalar-se-ia como consagrada a Deus. Ora, na Santa
Missa, antes e depois da consagração há sómente cerimônias exteriores e preces vocais, porém nenhuma ação que atinja a hóstia
eucarística, a não ser a comunhão, a qual, no entanto, pressupõe
o sacrifício já feito. Na consagração, porém, a divina vítima é
ritualmente imolada; só ela pode ser a ação sacrifical do mistério.
A premissa deste argumento é arbitrária de todo em todo,
e se baseia unicamente no texto de S. Tomás, Suma teológica,
II-II, q. 85, a. 3, ad 3. Porém a interpretação que eles dão a
35) Cfr. Suárez, Disput. 75, 2-4; Salmanticenses, De Eucharisti<e
sacramento, disput. 13, d. 2; - CI. F r asse n, Scotus academicus, Romre 1902, t. 12, 383 ss.; Ferd. S te n t r u p, Soteriologia, 1889, 465 ss.;
M. j. Se h e e b e n, Handbuch der kath. Dogmatik, IV, 647 ss.; P oh I e G i e r e n s, Lehrbuch der Dogmatik, 1937, III, 350 ss.; A d. Tanque r e y,
Synopsis Theologice Dogmaticce, 1929, III, 534 ss.; e outros sem número.
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este texto, embora desde o Tridentino inúmeras vezes repetida,
é absolutamente errônea. O mestre definia o sacrifício como ato
elicito da virtude da religião, o que é o contrário do que eles
lhe querem imputar. 36 Ainda no corpo do mesmo artigo 3, ele escreve: Sunt quidam actus qui non habent ex alio laudem nisi quia
fiunt propter reverentiam divinam; et isti actus proprie sacrificia
dicuntur, et pertinent ad virtutem religionis, - o que quer dizer
que os sacrifícios propriamente ditos não têm outro objetivo que
o de reverenciar a Deus, e a virtude da religião é a sua causa
única, e por isto imediata. Se, pois, no corpo ele assim perifraseia o sacrifício como ato elícito da religião, nas respostas aos
argumentos do oponente não pode dizer o contrário, como os
ditos teólogos opinam. Na dita resposta ad tertium quer indicar
somente algum~s notas exteriores, pelas quais seria fácil discernir
o sacrifício da simples oblação, falando, portanto, no aludido
texto elas causas cognoscendi, e não essendi do sacrifício. 37
De mais a mais aquela premissa não p0deria ser aplicada
ao mistério do altar, porquanto no conceito dele não cabe nenhuma imolação atual do divino Cordeiro, mas tão-somente a objetiva comemoração da imolação que outrora se fez na cruz, como
se verá mais adiante.
2) Dizem mais que a ação sacrifical da S. Missa deve ser
uma imagem representativa da divina paixão; pois, se o mistério
todo é uma figura do sacrifício da morte ele Jesus, o que ninguém
contesta, tal atributo deve pertencer primeiramente ao seu ato
principal que é a ação sacrifical. Ora, a dita imagem não se encontra nas cerimônias e preces que antecedem, ou seguem, a consagração, mas tão-somente no rito dela mesma, no qual o sangue do Senhor é, sacramentalmente, separado do seu corpo. Logo,
somente na consagração pode consistir a ação sacrifical do
mistério.
A premissa deste argumento é equívoca. O santo mistério é
realmente "uma imagem da divina paixão", certo; porém a imagem é objetiva, e não ativa, como eles opinam. A nossa ação sacrifical representa, de fato, a morte de Jesus no seu objeto, e não
como ação; não imolamos, ativamente, o Senhor. Pois no altar
36 ) Cfr. ln III. Sent., 9, 1, 1, 2, ad 1: Offerre sacrificium est tantum de illis qure pertinent ad virtutem religionis elicitive; e S. th. II,

II, 81.
37 )

Sobre a interpretação do aludido texto, cfr. REB, 1942, 44 ss.
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não renovamos a sua obra latrêutica da cruz, por ser impossível,
como ficou demonstrado; mas renovamos somente a sua oblação
medianeira, da qual o holocausto latrêutico, incluindo a imolação real, formava o objeto, como é o objeto da nossa oblação.
De mais a mais, a f_amosa separação sacramental do corpo
e do sangue de Jesus, feita ex vi verborum no rito da consagração, é uma figura puramente subjetiva, e assim mesmo não quer
simbolizar nenhuma efusiio atual do divino sangue, mas tão-sómente recordar à pia meditação o seu derramamento passado,
como ele sucedeu na cruz. O santo mistério não comporta em si
nenhuma imolação da divina vítima, como se verá mais adiante.
3) Dizem mais que a ação sacrifical da Eucaristia deve ser
instituída por Nosso Senhor, e a Igreja não tem poder de mudála. Ora, os ritos e as oblações vocais que na liturgia antecedem
e seguem a consagração são de instituição eclesiástica, e nem
sempre tiveram a forma atual. Sómente a conversão dos elementos vem diretamente do Salvador, se abstraímos da comunhão, que
está fora da questão. Também as Escrituras, falando da última
ceia, relatam sómente a instituição da consagração, e nada deixa
entrever que o Senhor tenha feito alguma oblação formal do mistério, nem parece provável que os Santos Autores tivessem passado em silêncio uma particularidade tão importante.
A premissa deste argumento é certa. Só o Pontífice da nova
aliança pôde estabelecer as formas essenciais do seu divino sacri-fício. Entretanto, é mister se distinga bem entre a ação sacrifical
como tal, e o seu rito litúrgico. Se bem que aquela deva provir
diretamente de Cristo, é incontestável, todavia, que compete à autoridade da Igreja fixar os ritos elos divinos mistérios, e adaptálos às necessidades dos tempos e dos lugares. Se os da nossa
liturgia de hoje com a sua oblação formal nem sempre existiram
na forma atual, daí não se infere, nem consta de outro documento
algum que em algum tempo passado o santo mistério tenha sido
celebrado sem nenhuma oblação expressa e formal. O rito dela
pode variar segundo pareça conveniente à competente autoridade;
porém a necessidade dela não deve ser contestada, porquanto
sem ela no divino mistério não teríamos nenhum sacrifício, visto
que o rito da consagração não comporta em si nenhuma espécie
de oblação, como se verá mais adiante.
Se as Santas Escrituras não dizem, expressamente, que o Senhor na ceia tenha, formalmente, oferecido ao Pai o seu corpo
38
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e o seu sangue, observe-se que a teologia católica nunca tem
considerado o silêncio das sagradas páginas como argumento eficaz. O Senhor fez muitas coisas que não foram registadas nos
santos livros. Aliás, ninguém pode dizer-nos, com certeza, o que
as frases evangélicas benedixit ou grafias egit, reproduzindo os
verbos gregos eulogein e eucharistein, queiram significar em concreto. Considerando-se-lhes a etimologia, elas não excluem o
sentido de oferecer.
4) Dizem mais que a ação sacrifical do mistério deve ser
feita em nome e na pessoa de Cristo, que é o oferente primário.
Ora, na nossa liturgia as preces e as oblações vocais que antecedem ou seguem a conversão dos elementos, são feitas em nome
da Igreja. Somente na consagração o celebrante fala na pessoa
do Senhor, usando as mesmas palavras com que, na ceia, Jesus
operou o grande mistério. Só nela pode residir a ação sacrifical. 38
Encontrar-se tal argumento na boca de mestres católicos,
certamente· admira, porquanto nele se quer construir alguma oposição entre Cristo e a sua Igreja, ou alguma separação deles que
o pensamento católico não comporta. Tota ecclesia qure est corpus mysticum Christi, computatur quasi una persona cum suo
capite quod est Christus. 39 Como Cristo ora e oferece na sua Igreja, assim a Igreja ora e oferece em Cristo, na virtude da sua cabeça, e com a autoridade do seu Pontífice. Quer fale a Igreja,
quer o próprio Cristo, é sempre um mesmo oferente, uma mesma
oblação, porque os dois fazem uma só pessoa mística, - una
caro, una lingua, eadem verba, tamquam unius carnis, capitis et
corporis; . .. non dividuntur personce, sed distinguitur dignitas. 40
As preces e oblações vocais que antes e depois da consagração
o sacerdote faz com as palavras da Igreja, são igualmente feitas
em nome de Cristo e com os poderes e a autoridade do Pontífice
primário, porque o padre no altar não representa a Igreja senão
enquanto é o direto representante, e ministro de Cristo, como ficou demonstrado.
Na consagração, é certo, o celebrante profere as mesmas palavras com que o Senhor na ceia fez a transubstanciação dos elementos; porém ali ele não é oferente, mas consagrante. Não conCfr. S. th., III, 73, 4, ad 3; 83, 1, ad 2.
S. th., III, 49, 1. Cfr. a belfssima exposição da Encíclica Mystici
corporis Christi, REB, 1943, 1044 ss.
40) S. Agostinho, ln Ps. 37; ed. Maur. t. 4, 297.
38)
39)
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vém se confundam as duas funções sacerdotais, como o faz o
argumento seguinte.
5) Dizem ainda que na linguagem da Igreja oferecer o aivino sacrifício parece significar o mesmo que consagrar o mistério; e citam-se os seguintes fatos: Na ordenação de presbítero
confere-se ao candidato, expressamente, só o poder de oferecer
o sacrifício; e do poder de consagrar, na forma sacramental, nem
se faz menção 41 ; item, segundo o Tridentino, o sa·cerdócio se baseia, formalmente, no caráter sacramental da ordem 42 , o qual,.
porém, parece importar, primeiramente, o poder de consagrar,.
ao passo que ao sacerdote incumbe, em primeiro lugar, o dever
de oferecer a Deus as oblações e os sacrifícios dos fiéis 43 ; item,.
na ceia, segundo o mesmo Concílio, o Senhor encarregou aos
apóstolos o oferecimento do divino sacrifício 44 com as palavras:
"Fazei isto em memória de mim", quando elas parece se referem,.
pràpriamente, à consagração do sacramento.
Destes fatos Suárez quer tirar por consequência que entre
o poder de oferecer e o poder de consagrar existe somente uma
distinção formal ou racional. ·15 Na realidade eles seriam um só
poder, e exercer-se-iam num mesmo ato, quer dizer na consagração, a qual, no entanto, sob outro aspecto se apresentaria como
ação sacrifical.
A favor do eminente teólogo é bom lembrar-se do dito do
antigo poeta que aliquando etiam bonus dormitai Homerus, porque a tal conjetura é de todo desarrazoada. Os dois poderes assinalam, de fato, as duas funções que cabem, essencialmente, ao
mediador, e por sua natureza são, diretamente, opostas uma à
outra. O mediador entre Deus e os homens tem de levar à presença do Criador as preces e as oblações do seu povo; e do céu
tem de trazer as divinas bênçãos para os que labutam na terra.
A primeira tarefa é humana, e nela o Mediador funciona como
causa direta; a segunda, porém, é divina, tendo por objetivo direto comunicar-nos os bens sobrenaturais; pelo que o próprio
Deus é a sua causa direta, e o mediador apenas coopera, indiretamente, a modo de instrumento.
41 ) Cfr. o Pontificale: "Accipe potestatem offerre sacrificium Deo
Missasque celebrare."
42) Denz. 960; 964.
43 ) Heb 5, 1.
44 ) Denz 938.
4 5) Disput. 75, s. 4, 3.
38*
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-.Na ceia o me.~iador Cristo Jesus çomo .nosso Pontífice ofereceu, diretamente, o sacrifício do seu corpo e do seu sangue,
id~almente. já imolado na cruz; e da p~rte de Deus nos trouxe
-ç1 smna , da~.. graças do céu, no sacramento da Eucaristia. Cc>nt~ndo este o assombroso milagre da conversão substancial dos
elernentos, a sua causalidade direta coube privativamente a Deus,
e a hu~rnnidade de Jesus serviu-lhe apenas de instrumento, em
pro_ferindo as palavras da consagração. 46
.
Agora no altar, o sacerdote é o representante de Cristo, em
ambas as funções da sua mediação. Oferece o divino sacrifício
no caráter de pontífice secundário, porém diretamente, como causa direta, e consagra os elementos indiretamente como instrumento secundário do próprio Deus, que só ele é a causa direta; e o
homem Jesus continua sendo o instrumento primário na consagração, e o Pontífice primário no oferecimento do divino mistério. ·17
Daí se vê que os dois poderes se diferençam essencialmente
um do outro tanto na sua causalidade como na finalidade; e diferençam-se de tal modo que do oferecimento do sacri-fício a Igreja
toda participa indiretamente, porém de forma nenhuma tem parte
na conversão dos elementos; porquanto somente o sacerdote serve a Deus de instrumento na consagração do divino sacramento. 48
A linguagem ela Igreja, aludida no argumento acima, justifica-se plenamente pelo fato de ser a Eucaristia ao mesmo tempo
sacrifício e sacramento, de modo que não pode ser celebrado o
sacrifício sem se fazer o sacramento, e este não pode ser consagrado sem se oferecer o sacrifício. Em consequência disto também os dois poderes não podem ser conferidos separadamente;
-quem recebe um deles, recebe implicitamente também o outro.
Não que os dois sejam um só poder; mas os dois unidos consti•16)
47 )

Cfr. S. th. 111, 13, 2; ib. 62, 5.
Bem instrutivo é o fato que, quando os neo-presbíteros celebram

-com o Bispo, se faz uma só consagração, mas oferecem-se tantos sacrifícios, quantos são os celebrantes. E' porque a oblação sacrifical, sendo
uma ação direta do sacerdote oferente, multiplica-se, necessàriamente, com
o número dos celebrantes. A consagração, porém, como é uma a matéria
a ser consagrada, tem uma só causa direta que é Deus, e uma só causa
instrumental primária que é o homem Cristo, o qual opera simultâneamente em todos os instrumentos secundários do mesmo ato divino; - "quia
sacerdos non consecrat nisi in persona Christi, - multi autem (consecrantes) sunt unum (instrumentum) in Christo"; cfr. S. th., 111, 82, 2..
tS) V. a nota 21.
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tuem o pleno poder do sacerdócio da nova aliança, o qual não
pode ser dado, nem recebido, nem exercido em parte.
Aliás, o mesmo Tridentino ·19 atribui ao sacerdócio tarn'bém
distintamente "os poderes de consagrar e de oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor"; e é inteiramente arbitrário dizerse com Suárez que o sínodo ali os enumerava distintamente para
maior clareza, ou para se evitar qualquer equívoco, que eles de
fato significavam sàmente "duas razões formais" do mesmo poder, ou da mesma ação concreta. 50
6) Por último dizem que antes da consagração a divina vítima ainda não está presente sobre o altar, e depois dela o sa-crifício já está feito; pelo que sàmente no ato dela pode residir
a ação sacrifical.
Este argumento é o único que se apresenta com alguma aparência de probabilidade teológica, e merece realmente uma atenção particular. Supõe-se nele que a oblação eucarística do Senhor não possa ser feita sem a sua real presença no sacramento,
ou não sem a consagração ter antecedido, ao menos Iàgicamente,
porquanto só por ela se nos entrega nas mãos o cordeiro a ser
imolado por nós.
a) Entretanto considere-se bem que a consagração é uma
ação essencialmente divina, e diretamente operada por Deus, e
tem por isto mesmo o objetivo de nos comu~icar os seus bens
sobrenaturais, quer dizer que ela é intrlnsecamente sacramental.
Isto faz ver que de per si ela não tem relação alguma com o sacrifício, e -poderia ser feita também sem oblação nenhuma, se assim fosse da vontade do Senhor.
Talvez a suposta necessidade da antecedência da consagração provenha da parte do sacrifício, porque só por meio dela se
daria nas mãos do celebrante a vítima a ser imolada? Também
a este respeito repare-se que o efeito objetivo da conversiio dos
elementos niio constitui em si a divina oferenda da nossa oblaçiio. Pois, em virtude da consagração se torna substancialmente
presente, nas formas sacramentais, o Senhor como está na glória do céu. Ora, como tal ele pode fazer-se nosso alimento no
divino sacramento, mas niio formalmente nossa vítima; porque
no mistério niio sacrificamos o Senhor na sua existência física,
como atesta a Epístola aos Hebreus, e a nossa oferenda não é
49 )

Denz. 961.

50)

Disput. 75, s. 3.
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prôpriamente o Christus glorice que está no céu e no sacramento,
mas, sim, Christus .passus, o Cristo imolado no holocausto da
cruz, a divina paixão e o seu infinito valor religioso, como ficou
.demonstrado.
A divina oferenda da Eucaristia, em si, nada tem de realidade física. E' formalmente uma entidade moral, um bem espiritual, cuja oblação não depende da presença real do Senhor, por-que ela está sempre ao nosso alcance. Como ficou demonstrado,
pode ser oferecida a Deus também espiritualmente, sem formas
sensíveis, em atos puramente espirituais; e de per si também
teria sido possível que o Senhor ordenasse o seu oferecimento
1itúrgico, sem a consagração das figuras visíveis.
b) De fato ele uniu, inseparàvelmente, a sua presença substancial de Christus glorice nas espécies consagradas com a sua
oblação de Christus passus no mesmo mistério. Pergunta-se, pois,
quais são positivamente as relações lógicas que têm entre si os
dois fatos.
Convém lembrar que os santos sacramentos da Igreja têm a
causa da sua eficácia na paixão do Senhor, e têm por fim a comunicação individual dos frutos do mesmo holocausto da cruz
a todos os que querem ser de Deus. Também na divina Eucaristia
ipse Christus passus exhibetur nobis quasi paschale convivium 6 1,
quer dizer que na consagração o Senhor da glória desce sobre os
nossos altares, em virtude da paixão do nosso Redentor, e como
portador das bênçãos do céu, todas elas resultantes da obra latrêutica da sua morte. Esta vontade nos porá no caminho. Pois,
como tal portador ele não pode estar no começo do nosso sacrifício, como vítima a ser oferecida; mas, sim, é o termo dele.
Porque no mistério oferecemos a Deus o holocausto da cruz, objetivamente, para com Cristo reverenciarmos ao Pai, - e subjetivamente, para em virtude da mesma infinita adoração conseguirmos as suas divinas graças. E em resposta a estas duas finalidades da nossa obra ele nos envia no sacramento o seu Filho
.como garantia de ser aceito o nosso sacrifício, e como penhor
do seu amor paternal. Tal é a conexão lógica da presença real de
Cristo nas espécies consagradas com a nossa oblação, como resulta da própria ideia do divino sacrifício. A nossa oblação do
holocausto antecede, a fim de Deus por sua parte nos dar, na
consagração, o divino sacramento.
Gt)

S. th., 111, 66, 9, ad 5.
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A mesma conexão consta da palavra autorizada da Igreja.
O Tridentino não se pronunciou, claramente, a esse respeito. Não
quero muito insistir na sua declaração que Crisfo na ceia "corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini obtulit, et
sub earundem rerum symbolis apostolis ... ut sumerent tradidit 52 ,
porque não é certo que o sínodo ali queira indicar a ordem real
dos atos do Senhor; mas tampouco se infere alguma coisa da outra 53 , que oferecemos "verum corpus et sanguinem Do mini",
porque também Christus passus contém em si "o verdadeiro corpo e sangue do Senhor". Entretanto temos a liturgia em que a
Igreja oferece o seu mistério desde o ofertório, pedindo a Deus
que ele queira dignar-se conceder aos seus filhos o divino sacramento pela consagração das figuras visíveis, como se verá mais
adiante. 54
Eis, em resumo, os argumentos em que se firma a teoria em
questão; a breve crítica que ajuntei, parece-me mostrou suficientemente que nenhum deles tem alguma probabilidade. Em seguida tenho de pôr à vista os erros internos da construção dela, e
provar que a consagração não dá para o papel que lhe querem
impor, de figurar alguma ação sacrifical do mistério eucarístico.
2. Tese: O ato e o rito da consagração não comportam em si nenhuma

oblação, nem tampouco alguma figura objetiva de imolação atual.

1) A consagração tem, como já notei, duas notas essenciais
que são diretamente opostas às qualidades internas da oblação.
Ela consiste numa milagrosa conversão das substâncias materiais
Denz. 938.
Denz. 961.
Uma dificuldade pode encontrar-se na palavra já citada da Encíclica Mystici Corporis Christi: (ln sacrificio eucharistico) "christifideles
ipsimet immaculatum Agnum, - unius sacerdotis voce in altari prcesentem
constitutum, - retemo Patri porrigunt." - Disto talvez alguém queira
inferir que na S. Missa oferecemos Christum glorice como pela consagração se constitui presente no altar, e não o Cordeiro imolado na cruz. Tal
pensamento certamente é todo alheio das intenções cio Pontífice, porque
não se pode supor que com essa breve palavra incidente ele queira desacreditar a doutrina tradicional de ser o próprio objeto cio nosso oferecimento a divina paixão ou Christus passus, no dizer cios medievais. Aliás
as duas expressões Christus glorice e Christus passus assinalam somente
duas razões formais do mesmo Cristo, Nosso Senhor e Redentor. - E se
outro do mesmo dito queira concluir que, no pensar do Pontífice, a consagração devia anteceder o oferecimento, nem isto creio concorda com
as intenções dele, porque iria de encontro aos claros textos da liturgia. O
que a cláusula sublinhada quer é prevenir o perigo de atribuir-se aos
fiéis, com a participação no oferecimento, também alguma parte na consagração do mistério. Aliás, também na liturgia a oblação acrifical, posto
que comece no ofertório, não termina senão depois da consagração.
52)
53)
5 1)
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no verdadeiro corpo e sangue do Senhor, a qual excede o alcance
de todas as forças criadas. A sua causa direta cabe privativamente à divina onipotência; e o homem a respeito dela nada pode
fazer senão cooperar com Deus indiretamente a modo de instrumento, em proferindo as palavras consecratórias; não tem a respeito dela nenhuma ação pessoal. 55 A oblação, ao contrário, é um
ato privativamente humano; e seria absurdo atribuí-la de algum
modo a Deus. Depois, a consagração é, na sua finalidade, sacramental, e tem o objetivo direto de comunicar aos homens em
formas visíveis as divinas graças, ao passo que na oblação se
entregam ao Criador as dádivas e as preces das suas criaturas.
As duas ações diferençam-se, portanto, até ao fundo das suas
essências, ele modo que não podem ter entre si nenhum contacto direto.
Com estas teses concordam, certamente, também os teólogos
recentes. Não querem dizer que a consagração em si seja alguma
oblação; porém no rito dela pretendem encontrar alguma coisa
que seja semelhante a uma oblação, o que satisfaria ao seu conceito do sacrifício exterior. Pois que não conhecem no sacrifício
visível nenhuma verdadeira oblação, mas somente uma figura de
oblação, ou uma oblação figurada a assinalar, indireta e subjetivamente, a verdadeira oblação operada na mente do oferente.
Entretanto, deve notar-se que o rito é a natural figura daquilo que nele se opera, como as letras escritas figuram a ideia
que nelas é representada. Isto quer dizer que o rito recebe a sua
significação objetiva e natural do figurado. 66 O que não é contido na ideia, não pode ser figurado pelo rito, por não ter fundamento real. Se a consagração é uma ação diretamente divina e
sacramental, o rito, objetivamente, não pode figurar nenhuma
ação humana e sacrifical. Isto é evidente, porquanto o efeito deve
corresponder à sua causa.
Em razão deste pensamento geral consta a priori que tudo
quanto no rito da consagração se queira verificar de oblatício ou
imolatício, é ficção puramente subjetiva, e por isto mesmo incapaz de fundamentar uma ação sacrifical que certamente tem de
ser objetiva e real. Convém todavia examinar ainda em particular as várias opiniões a fim de se ver claramente a insuficiência
da sua construção.
55)

s.

th., 111, 78, 1.

r,G) S. th., 1-11, 102, 3: Ex figurato sumitur ratio figurre.
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2) Pois muitos teólogos outrora entendiam e ainda hoje entendem encontrar no rito sacramental uma oblação implícita, que
poderia também gloriar-se de ter uma base objetiva. Assim escreve R. Belarmino ll'i: "Victimam in altari ponere est re ipsa iliam
Deo offerre. Et quia vi consecrationis fit ut corpus Christi et sanguis re ipsa esse incipiat super altari, mediante manu sacerdotis,
ideo verbo consecrationis vera et solemnis oblatio celebratur." E
outros falam do mesmo modo. 58
A premissa deste argumento tem algum pensamento certo,
porquanto a mesma ação de pôr a vítima no altar, a par do seu
fim direto, ainda pode ter o indireto de a oferecer a Deus. Assim
no Antigo Testamento, todos os sábados, os pães da proposição
se colocavam sobre o altar do santuário; e só por este fato eram
sacrificados a Deus, sem que se fizesse nenhuma oblação expressa
e formal.
Porém a mesma premissa não pode ser aplicada à consagração eucarística sem ofender as leis da lógica. Pois, quando
uma mesma ação tende simultâneamente a dois fins, estes dois
objetivos ou os seus efeitos é mister que provenham da mesma
causa eficiente, e o fim direto sirva de meio para atingir o fim
indireto. O arquiteto, p. ex., tenciona construir um prédio, e pelo
primor da sua obra quer ganhar fama e dinheiro. A mesma causa efetua, lógicamente, primeiro o fim objetivo, e pelo efeito dele
alcança o subjetivo ou indireto. O oferente dos pães da proposição, diretamente, deitava-os sobre o altar, e com isto mesmo, indiretamente, os entregava a Deus, representado no altar. Na consagração eucarística, no entanto, a causa diretamente eficiente
é o próprio Deus, que objetivamente põe presente no altar o corpo e o sangue de seu Filho. Este fato objetivo, porém, não pode
exprimir ou significar, indiretamente, nenhuma oblação, porque
Deus não é capaz de fazer uma ação essencialmente humana, como é a oblação, nem a presença real do Senhor no altar, por ser
de natureza sacramental, pode servir de meio para um efeito sacrifical, como é novamente a oblação.
E caso alguém queira lembrar a cooperação do sacerdote na
consagração, e dizer que ele podia dirigir o efeito objetivo da
ação de Deus para o fim subjetivo ele figurar a ação humana de
oblação, pecará novamente contra a lógica, porquanto o sacerdote
57)
58)

De missa, 5, 27.
Por ex. os Salmanticenses, 1. e., disp. 13, 25.
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consagrante não passa de causa instrumental, a qual não tem
influência alguma sobre o efeito do agente direto, nem o rito da
ação direta recebe a sua forma e a sua significação da causa indireta e instrumental. "Causa instrumentalis, disse bem o Aquinate, non agit per virtutem proprire formre, sed solum per motum
quo movetur a principali agente; unde effectus non assimilatur
instrumento, sed principali agenti." 59
Por onde quer que se considere a consagração do mistério,
sendo ela diretamente operada por Deus, e a sua finalidade objetiva de natureza sacramental, nem ela nem o seu rito comportam
em si, nem direta nem indiretamente, nada de oblação sacrifical.
Este resultado das deduções lógicas não muda com a tentativa
seguinte.
3) Hoje em dia os teólogos preferem comumente interpretar
o rito da consagração como figura de imolação mística ou sacramental. Como o mistério da Eucaristia representa sobre o altar a
paixão do Salvador, opinam que sobretudo a sua ação sacrifical
tenha de figurar e imitar ativamente o morrer do Senhor. O rito
da distinta consagração do pão e do vinho simbolizaria o ato da
separação do corpo e do sangue de Jesus, e meteria o divino
Cordeiro, sacramentalmente, num estado de morte. Esse rito seria,
efetivamente, uma imolação ritual do Senhor, a sua sacrificação
-figurada, símbolo indireto da oblação espiritualmente feita no coração do celebrante.
E' certamente de admirar a convicção com que estas proposições são avançadas e sempre repetidas, tanto que quase se torna
suspeito quanto à fé quem queira levantar dúvidas. Em 1928 escreveu A. M. Jannotta: "Doctrinam de mactatione mystica sacrificii Missre ad depositum fidei pertinere non absonum esse dici
potest" 00 ; e E mil Scheller, em 1934, adotou o mesmo parecer 61 ,
citando ainda a palavra de Oarrigou~Lagrange, Le Sauveur, 370:
"L'immolation sacramentelle. . . susceptible d'être définie comme
dogme ele foi." Contudo ouso fazer as seguintes reflexões.
a) Em primeiro lugar devo repetir o que acabo de expor a
propósito da opinião de Belarmino. Qual seria a causa eficiente
da chamada imolação mística ou ritual? Deus, que é a causa direta da consagração, não é capaz de fazer uma ação sacrifical, nem
59)

ºº)

01)

s.

th., 111, 62, 1.

Na revista Divus Thomas, Piacenza, 1928, 488.
Das Priestertum Christi, Paderborn, 1934, 408.
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tampouco um rito sacrifical, como é a imolação sacramental. A
sua ação é, essencialmente, sacramental, e o rito dela tem do mesmo modo uma significação sacramental. Quem lhe ajuntaria a
significação de figura sacrifical? O sacerdote que consagra apenas, indiretamente, como causa instrumental, não pode determinar
o caráter da ação da consagração, nem tampouco a significação
do seu rito, como ficou demonstrado. Por conseguinte, não existe nenhuma causa eficiente da suposta imolação. Ela é arbitràriamente imposta ao rito sacramental; é uma ficção puramente subjetiva, e destoa inteiramente da natureza do ato cujo rito pretende
interpretar.
b) De mais, observe-se que aquela hipótese se baseia no segundo argumento acima criticado e refutado. A imolação real do
Senhor na cruz pertencia, evidentemente, ao holocausto lafrêutico
da divina paixão; e por conseguinte é representada no objeto do
sacrifício eucarístico, e não é iterada na ação sacrifical dele. O
que nós renovamos, ativamente, no altar, é exclusivamente a oblação medianeira de Jesus, da qual a obra latrêutica, incluindo a
cruenta imolação, era o objeto, como é o objeto da nossa oblação. Comemoramos a morte de Jesus como outrora feita, e não
como a fazer-se agora por nossas mãos; pelo que não tem sentido procurar-se, em o nosso rito, alguma figura de imolação atual.
Estes dois argumentos positivos, a meu ver, resolvem a questão. Entretanto examinemos ainda o rito da distinta consagração
do pão e do vinho que os teólogos querem interpretar como figura de imolação ritual, e vejamos o seu modo de argumentar.
4) Eles invocam o axioma teológico que as palavras sacramentais operam o que significam, - princípio este sem dúvida
certo, contanto que se entenda corretamente a verdadeira significação das ditas palavras, e não se lhes imponha subjetivamente
o que não querem dizer. Continuam, afirmando que a primeira
consagração ex vi verborum tornava presente no símbolo do pão
somente o corpo do Senhor, sem o sangue; e do mesmo modo
pela segunda consagração ex vi verborum o vinho se mudava
somente no sangue do Senhor, sem o seu corpo. E concluem que
a distinta consagração portanto ex vi verborum deveria causar
uma verdadeira separação do corpo e do sangue do Senhor, se
não obstasse "a lei da concomitância natural", quer dizer a indissolubilidade da individualidade de Jesus. Por causa desta não
sucedia a separação real; o rito todavia bastava para se dizer
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que pela .distinta consagração dos dois elementos ex vi verborum
Cristo era sacramentalmente metido no estado de morte, ou para
se ver no mesmo rito uma figura de imolação atual do Senhor.
Tal é o seu modo ele argumentar. O equívoco está na segunda premissa. A sua interpretação das palavras consecratórias
é inteiramente subjetiva e insuficiente, porque se lhes considera
somente a forma material, e esta ainda em sentido exclusivo, ao
passo que a sua significação formal é determinada pelo que elas
querem exprimir na boca do Senhor; pois que são palavras vivas
que recebem a sua vida e atividade pelas intenções de quem
fala. Qual foi o pensamento de Cristo na sua instituição, ou qual
é o simbolismo objetivo da dupla consagração?
No cenáculo Jesus realizou o que prometera em Cafarnaum,
que nos daria "a sua carne" em alimento espiritual, a sua carne
em comida, e o seu sangue em bebida, com a finalidade de nos
comunicar a sua vida divina. 62 Neste contexto é óbvio que a
distinta nomeação da carne e. do sangue não tem outro objetivo
que o de particularizar, enfàticamente, o termo geral "carne" ou
humanidade, porque os homens se nutrem, ordinàriamente, de
substâncias sólidas e líquidas. Tanto a carne como o sangue significava, formalmente, a humanidade toda, e esta viva, "porque a
carne nada aproveita; as palavras que vos disse, são espírito e
são vida." Na ceia esse simbolismo sacramental sobressai ainda
mais, porquanto também as figuras visíveis da divina dádiva,
o pão e o vinho, são acomodadas ao intuito de a qualificar de alimento; e a dupla consagração, correspondente à dualidade das
figuras, toma delas mesmas o intento de figurar a plenitude do
divino alimento.
As vozes "corpo" e "sangue", na boca de Jesus, não querem
ser entendidas materialmente, e muito menos no sentido exclusivo
de isolar do corpo o sangue, e do sangue o corpo, porque significam, formalmente, o corpo real e vivo, e o sangue real e vivo,
como existiam efetivamente no momento da consagração; e por
conseguinte cada uma das expressões significa, formalmente, toda
a humanidade de Cristo, como ela se apresentava aos olhos dos
apóstolos que estavam com ele à mesa. "Não se diga que isto foi
em virtude" da concomitância natural; foi em virtude do sentido
formal das palavras da consagração, como o Senhor as eu tendia
62 )

Jo

6, 51 ss.
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:através da linguagem simbólica, adaptada às circunstâncias externas .
.Parece-me absurdo dizer-se que ele tencionava pôr presente
nas espécies o corpo sem o sangue, e o sangue sem o corpo,
o· que ele sabia não ser possível. Aliás, que viria a ser, na boca
de Jesus vivo, o corpo sem o sangue, e o sangue sem o corpo?
Os Salmanticenses 63 responderam "que o corpo de Cristo tal qual
é significado pelas palavras da consagração, e ex vi verborum se
torna presente nas espécies consagradas nem é vivo nem morto"

- non est determinate corpus vivum, sed corpus lzumanum abstralzens a vivo et mortuo. Ora, o corpo que nem é vivo, nem morto, não tem realidade; é uma ideia, uma entidade lógica. Porém,
uma ideia não pode ser o termo de uma ação real, como é a transubstanciação; nem pode ser identificada com uma coisa real /zoe est; nem pode ser igualada com o corpo de um homem vivo
- corpus meum; nem pode ser entregada à morte - quod .pro
1zobis tradetur; nem pode ser dada em alimento - accipite et comeditei Uma hipótese que tem tais consequências, está julgada!
5) Também os mestres medievais viam no rito da distinta
consagração um símbolo da efusão do sangue ele Jesus imolado,
e fundamentavam-no sobre a mesma interpretação material das
palavras consecratórias como os teólogos de hoje. O seu pensamento, no entanto, divergia totalmente das opiniões hodiernas
por dois modos.
Primeiramente eles não se esqueciam de ser a distinção ex
vi verborum e in virtute concomitantice naturalis puramente subjetiva e racional, porquanto sola operatione animce discernuntur
quce realiter sunt conjuncta, como diz o Aquinate. 6·1 Valiam-se
dela para particularizar as maravilhas do conteúdo real do divino sacramento, porém não construíam sobre ela teorias dogmáticas
que sabiam precisarem de base objetiva e real; e muito menos
tentavam fazer do rito sacramental uma figura de ação sacrifical
do sacrifício atual. Pois a segunda diferença é esta que eles no
rito da distinta consagração dos elementos não reconheciam nada
de imolação presente, mas apenas uma memória da imolação real
do Senhor na cruz. A vista de o divino sangue ex vi verborum
estar ritualmente separado cio corpo, lembravam-se piamente da
sua efusão real que sucedera no Calvário.
63)
64 )

L. e., Disput. 7, dub. 2.
th., 111, 76, 1.

s.
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Como eles compreendiam, corretamente, o mistério como imagem objetiva, não ativa da divina paixão, porquanto continha
no seu objeto Christum passum, e comemorava presentemente a
imolação da sua morte in facto esse, e não in f ieri, como dizia
bem Alexandre Halense 65 , a pia meditação desses homens cheios
de fé procurava na liturgia as particularidades que lhes pareciam
ter alguma semelhança dos pormenores das realidades sangrentas
do Calvário; e à vista delas recordavam-se de quanto sofrera por
nós o Salvador. E de fato encontravam tais sinais ou "imagens
da paixão" .passada em grande número, em todo o rito da S.
Missa, desde o ofertório até a S. comunhão, por exemplo a mistura de água com o vinho 66 , a fracção das espécies sobre o cálice e na comunhão 67 , as cruzes sobre o pão e o cálice, as inclinações do celebrante, os seus braços estendidos, e as mãos
postas. 68
A estas e outras particularidades rituais foi Alexandre Alellse o primeiro a ajuntar a distinta consagração do cálice como
símbolo do sangue derramado 69 ; e os mestres que vieram depois,
adotaram-lhe a ideia, notadamente S. Tomás. •0 Porém nenhum
deles atribuía-lhe o papel singular que os teólogos recentes lhe
querem impor. Para os medievais era ela só uma das muitas
"imagens da paixão", pertencendo à mesma categoria como as
antecedentes, e como essas ela não lhes figurava nenhuma ação
presente, mas tão-somente lhes recordava a imolação passada.
Com o que acabo de expor parece-me estar provada a minha tese de que o ato e o rito da consagração não comportam
em si nenhuma oblação, nem tampouco alguma figura de imolação atual. A teoria que a teologia recente construiu, é ilógica, e
desrespeita as relações do mistério do altar com o sacrifício da
cruz, como também se desviou do prudente pensar dos mestres
antigos.
65 ) Summa tlzeologire, IV, 10, 8, 1. Comparando ele o rito sacramental do batismo com o rito da Eucaristia relativamente à representação
da divina paixão, diz: Baptismus significat passionem Christi (segundo
Rom 6, 3); istud sacramentum (a Eucaristia) Christum passum; unde
istud sacramentum (significa a paixão) ut est in facto esse, sacramentum
baptismi ut est in fieri, se. in ablutione. Cfr. também S. th., Ili, 66,
9, ad 5.
66) S. th., III, 74, 6.
67) S. th., Ili, 77, 7; 83, 5, ad 7.
68) S. th., III, 83, 5, ad 5.
69 ) Cfr. L e pi n, M., L'idée du sacrifice de la Messe, 1926, 165 ss.
70 ) S. th., III, 74, 1; ib. 7, ad 2; 78, 3, ad 2; 80, 12, ad 3; 83, 2, ad 2.
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6) Considerada a autoridade singular que na teologia eclesiástica cabe a S. Tomás, compreende-se fàcilmente que também
os teólogos recentes procurem firmar as suas opiniões com palavras do mestre comum. Acontece, porém, que nem sempre acertam
bem com o pensamento dele, por não atenderem bastante ao
contexto, ou ao conjunto das suas ideias. Já notei como sobre
um texto da Suma Teológica construíram um conceito geral do
sacrifício, diametralmente oposto à doutrina expressa do Aquinate. Aqui quero frisar brevemente os seguintes textos que se referem ao nosso assunto.
a) Na Suma Teológica 71 S. Tomás vem a tratar a questão
utrum in hoc sacramento Christus immoletur; e responde: "A celebração deste sacramento é chamada imolação de Cristo por dois
modos. Primeiro, porque as imagens costumam ser apelidadas
com os nomes das próprias coisas de que são imagens. . . Pois
a celebração deste sacramento é uma imagem da paixão de Cristo
que é a sua imolação verdadeira. Segundo, com respeito ao efeito da paixão de Cristo, porquanto por meio deste sacramento nos
tornamos participantes dos frutos da paixão do Senhor."
Aqui me interessa sómente a primeira razão. Não é porque
nos diga alguma coisa nova, mas porque S u á r e z no comentário ao mesmo artigo entendeu atribuir ao mestre medieval a sua
própria interpretação moderna "da imagem da paixão de Cristo",
se. "quatenus in ea (na celebração) conficiuntur corpus et sanguis Christi separatim ex vi verborum." Essa ideia da atual imolação do Salvador é de todo alheia ao pensar do Angélico, e contrária ao próprio texto do aludido artigo. Pois, após as palavras
citadas continua: Quanto ad primum modum potest dici Christus
immolari etiam in figuris Veteris Testamenti. A esta cláusula
Suárez não prestou bastante atenção; e justamente ela é que esclarece bem o pensamento do autor. ln omnibus sacrificiis et
oblationibus antiquorum significabatur illud quod est res et sacramentum in Eucharistia, se. ipse Christus qui obtulit se Deo Palri pro omnibus oblationem et hostiam. 72 Nas antigas vítimas prefigurava-se, objetivamente, a paixão futura do Cordeiro de Deus,
assim como na Eucaristia se comemora, objetivamente, a sua paixão passada. E ainda nos ritos antigos os medievais encontravam
71 )

72 )

artigos.

s.

th., Ili, 83, 1.
S. Thomas, ln IV Sent., Dist. 12; cfr. S. th., 1-II, 102, todos os

K 1e i n, Sobre o Sacrifício Eucarístico

608

vanas particularidades que a pia fé interpretava, subjetivamente,
como antecipadas figuras do que o Senhor havia de sofrer na
cruz, do mesmo modo como no rito eucarístico a mesma pia meditação via muitas imagens representativas dos seus sofrimentos
passados. Mas ninguém dizia, e certamente nem Suárez queria
dizer que nos ritos mosaicos Cristo tivesse sido, ritualmente, imolado, e metido no estado ele morte mística. Pois bem, do mesmo
modo, diz implicitamente o Aquinate, no rito eucarístico não temos nenhuma imolação atual, mas tão-sómente comemoramos,
r>bjetivamente, a sua imolação passada.
b) Demais, na Suma Teológica 73 discute-se a questão se
o sacerdote, celebrando a S. Missa, devia também comungar.
Responde o Mestre que a S. Eucaristia era tanto sacramento como sacrifício, e quem oferecia o sacrifício, devia também participar do banquete sacrifical. Dissera o oponente que nas outras
consagrações sacramentais quem consagrava a matéria, não a
aplicava a si mesmo; por ex., o Bispo, consagrando o crisma,
não se ungia a si próprio. Ao que responde ele: Consecratio
chrismatis vel cuiuscumque alterius materice non est sacrificium,
sicut ( est) consecratio Eucharistice.
E ainda no artigo 10 da mesma questão pergunta se o sacerdote podia abster-se inteiramente da consagração do mistério.
O oponente disse que o ministro que não tinha cura das almas,
não era obrigado a consagrar a Eucaristia, cio mesmo modo que
não tinha obrigação de administrar os outros sacramentos. No
corpo S. Tomás responde que tal parecer era irrazoável, porquanto cada um devia fazer uso ela graça recebida, sempre que
parecia oportuno. A oportunidade de oferecer o sacrifício, porém,
não se determinava sómente pelas relações com o povo a quem
se deviam administrar os sacramentos, como ainda e sobretudo
pelas relações com Deus a quem consecratione ·lzuius sacramenti
se oferecia um sacrifício. Pelo que não era permitido ao sacerdote
omnino a celebratione cessare. E ao oponente replica diretamente:
Alia sacramenta per/iciuntur ln usu f idelium, et ide o ln illis ministrare non tenetur nisi qui super f ideles suscipit curam. Sed
hoc sacramentum per/icitur ln consecratione Eucharistice, ln qua
sacrificium Deo otfertur, ad quod sacerdos Deo obligatur ex ordine jam suscepto.
73)

S. th., III, 82, 4.
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Em razão destes dois artigos afirma-se 74 que S. Tomás localizava a oblação eucarística no próprio ato da consagração,
supondo-se, é bem de ver, que o faça por meio da dupla consagração como figura de imolação atual do Senhor, posto que o
Mestre no contexto nada insinue a respeito.
Em resposta digo primeiro, indiretamente, que tal interpretação dos textos citados contraria 1) o fato de que S. Tomás
considera o sacrifício como ato elícito da virtude da religião, como já disse, o qual requer uma oblação direta e formal; - 2)
o fato de que ele tem a consagração por ação diretamente divina
de que o homem participa só indiretamente a modo de instrumento, o que do dito ato e do seu rito exclui, absolutamente, qualquer espécie da oblação, como ficou demonstrado; - 3) o fato
de que ele vê na dupla consagração ou no seu rito somente uma
figura subjetiva da paixão e somente da paixão passada, sem nenhuma imolação atual, como também ficou demonstrado; - 4)
o fato de que na explicação da liturgia ele faz começar a oblação
sacrifical desde o início do ofertório, como se verá logo.
Respondendo, diretamente, digo que o termo consecratio Eucharistice é equívoco, podendo significar 1) o ato da consagração
como tal, e oposto aos atos do oferecimento, e da comunhão; e
tal é o sentido que os teólogos querem impor aos textos citados,
sem nenhuma razão interna, e contra o testemunho dos quatro fatos que acabo de enumerar; - 2) todo o conjunto da celebração
do mistério, abstraindo-se da distinção dos atos que a compõem.
Este sentido amplo é recomendado pelo próprio texto que só no
artigo I O substitui as vozes consecrare - consecratio oito vezes
pelas outras celebrare - celebratio e uma vez por missam dicere,
e estas expressões, certamente, não têm a significação estrita da
conversão dos elementos. Só este sentido amplo quadra, perfeitamente, às ideias sacrificais do Aquinate, e satisfaz, plenamente, à
argumentação dos citados artigos, que não pretendem especificar
em que ato se fazia a ação sacrifical, mas verificam, somente o
fato de ser a Eucaristia tanto sacrifício como sacramento, e deste
fato tiram por consequência a respectiva resposta. E' vão o tentame de abrigar-se a teoria recente na sombra do magno nome
ele S. Tomás.
7·1)

39

Por ex., Pohle-Oierens, 1. e., 351.
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3. Sumária Exposição dos Ritos Sacrificais da S. Missa.

1) Passando enfim a examinar o que a própria Igreja diz,
na sua liturgia, relativamente à ação sacrifical da Eucaristia, deixo de parte a chamada missa cios catecúmenos que tem o objetivo de preparar e instruir os fiéis, e vai até o Credo. Consequenter, diz S. Tomás, acceditur ad celebrationem mysterii, quod
quidem et offertur ut sacrificium, et consecratur et sumitur ut
sacramentum. Unde primo peragitur oblatio, secundo consecratio
materice oblatce; tertio eius perceptio. 75
Eis a disposição geral, as três partes principais ela liturgia,
com a breve nota característica de cada uma delas. A celebração
do mistério tem o seu início no ofertório, e a sua primeira parte,
"a oblação" vai até o prefácio; a segunda, "a consagração da
matéria oferecida" até o Pater Noster; segue-se enfim a comunhão que termina com a ação de graças. Só a primeira parte
tem caráter sacrifical; as outras duas seio de natureza sacramental. Assim o Aquinate.
Que tal palavra programática do mestre baralhe as construções da teologia recente, é óbvio. Suárez 76 fecha os olhos
ante o texto, afirmando resolutamente que o autor ali distinguia
"razões formais" e não "ações físicas". O seu famoso expediente
de declarar a oblação e a consagração por duas razões formais
da mesma ação física, já desarrazoado em si, como ficou demonstrado, aqui é ainda mais impraticável, porque as partes são três,
das quais a terceira, a comunhão é, evidentemente, uma ação física, realmente distinta das outras; e sendo estas coordenadas com
aquela, têm que ser igualmente de natureza física. E ainda as
três partes são concretamente demarcadas por seus ritos, antecedendo, fisicamente, a oblação, a consagração, e esta a comunhão. A vista disto duvido muito que alguém queira aderir ao
parecer d.o doutor exímio. Aliá~, as orações da Igreja concordam,
plenamente, com a tese de S. Tomás.
2) No ofertório rezamos sobre o pão: "Recebei, Pai santo,
onipotente, eterno Deus, esta hóstia imaculada que eu, vosso itzdigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, por
meus inúmeros pecados, ofensas e negligências, e por todos os
circunstantes, e por todos os cristâos, vivos e defuntos, a fim de
ela redundar a mim e a eles em salvação para a vida eterna."
75)
7G)

s.

th., Ili, 83, 4.

Disput. 75, 4, :{.
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E sobre o cálice rezamos: "Oferecemo-vos, Senhor, o cálice da
salvação, e rogamos à vossa clemência que ele suba com suave
odor à presença da vossa divina majestade para a salvação nossa e do mundo todo."
Nestas orações, enquanto as vozes latinas não mudam a sua
significação natural, e a Igreja não deixa de sentir realmente no
seu coração o que, diante de Deus, solenemente, exprime nas suas
preces, é certo: 1) que se fala das ações presentes que se fazem nestes momentos do ofertório; e que elas são qualificadas
de verdadeiras e próprias oblações sacrifleais, por ser isto o que
as vozes naturalmente significam; 2) que se trata do oferecimento do pão e do vinho que o celebrante tem nas mãos; e que eles
sâo caracterizados como verdadeira e própria oferenda eucarística, porquanto só esta pode ser, verdadeiramente, chamada "hóstia
imaculada", e "cálice da salvação"; - só ela pode ser oferecida
pelos nossos pecados, e subir com suave odor à presença de Deus,
e só ela pode operar, realmente, a salvação nossa e do mundo todo. 77
Estes fatos são incontestáveis. E se os interpretamos pelo
próprio contexto, como deve ser, colige-se necessàriamente, 1)
77) Se h u s ter, Card. Ildefonso, Liber sacramentorum, Roma, 1924,
II, 55, escreve: "O sacerdote, oferecendo a Deus a hóstia e o cálice, recita duas belas orações. Mas esta oblação, que aparece bastante tarde
no reino dos francos, e por uma errônea concepção do verdadeiro caráter
simplesmente preparatório desta parte da ação sacra. . . parece uma estranha antecipação da oblação da vítima, a qual segundo todas as liturgias se faz na anamnese. Primeiro a vítima deve estar presente sobre o
altar, - o que se faz na transubstanciação, - e depois pode ser oferecida
à divindade ... " Neste texto o ilustre autor convém, indiretamente, em
que o teor das duas preces significa formalmente a oblação sacrifical da
vítima eucarística, e que assim as têm entendido aqueles que as formularam. Posto que, na sua opinião, eles se tenham enganado a respeito "do
verdadeiro caráter" do rito do ofertório, fato é que as ditas preces se
têm usado na Igreja galicana ao menos desde o início do século IX, sem
haver quem corrigisse "o mal-entendido". Ora, quem dirá que essa
parte tão importante da Igreja antiga tenha tido, por tantos séculos, tal
erro fatal na sua prece eucarística? E depois, quando a Igreja romana,
pelos fins da Idade Média, tomou para a sua liturgia as mesmas orações
galicanas, quem provará que ela tenha adotado tão-sómente a forma
material delas, sem a sua significação formal? Invocar o uso das liturgias
antigas que faziam a oblação sómente na anamnese, não é bastante, porque o rito é variável, e a oblação terminada na anamnese pode ser iniciada já na parte antecedente. Nem tampouco adiante dizer que a vítima
eucarística não podia ser oferecida antes de estar substancialmente presente sobre o altar, como já ficou demonstrado. Para se ver na oblação do
ofertório não mais que "uma estranha antecipação da oblação da vítima",
os textos da Igreja não dão argumento nenhum; e o teor formal das· duas
preces fica no seu direito.
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que a Igreja começa a sua oblação eucarística no próprio ofertório, e vê a oferenda eucarística, espiritualmente, representada nos
elementos materiais; - e 2) que por conseguinte esses elementos
não figuram como substâncias materiais, incapazes de serem diretamente oferecidas a Deus, e sim como símbolos, como sinais
diretos e formas puramente representativas e expressivas da oferenda espiritual, como os antigos, que formaram os nossos textos, entendiam realmente a parte exterior cio sacrifício visível.
Quem não tem o mesmo conceito do sacrifício que eles, ou quem
o toma, com os recentes, por um ato mediato da virtude da religião, é claro, não estará de acordo com esta interpretação e as
suas conclusões; mas também o texto lhe ficará um problema
insolúvel, se não se lhe queira fazer violência.
Ainda nas orações que seguem imediatamente, o real conteúdo do ofertório é apelidado com os nomes específicos sacrifício e oblação; e pede-se que ele agrade a Deus, e valha para
glória dele, e proveito nosso e da Igreja toda.
"Com o espírito humilhado e o coração contrito sejamos recebidos por vós, e o nosso sacrifício hoje se faça diante de vós
ao vosso agrado." "Vinde, santificador, onipotente, eterno
Deus, e abençoai este sacrifício preparado para o vosso santo
nome." - "Recebei, Trindade santa, esta oblação que 110s oferecemos em memória da paixão, ressurreição e ascensão de Jesus
Cristo, Nosso Senhor, e em honra de. . . a fim de ela redundar
em glória para eles, e para nós em salvação." - "Rogai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício se torne grato diante de
Deus Padre onipotente!" - "Que o Senhor receba de tuas meios
o sacrifício para louvor e glória do seu nome, e para proveito
nosso e de toda a sua Igreja santa."
E' escusado frisar mais que nestes textos a Igreja caracteriza, constantemente, as ações presentes como verdadeira oblação
sacrifical, e a oferenda presente como eucarística, a despeito de
constar ela, materialmente, ele pão e vinho. Porém a prece "Vinde, santificador" pede uma atenção particular, porque importa
alguma coisa nova. Roga-se ao divino Espírito que venha "abençoar o sacrifício preparado para o seu santo nome." 78
O sacrifício diz-se "preparado", - não que ainda não este78) J. B. R eu s, Curso de Liturgia, p. 495, escreve: "O celebrante
pede ao Espírito Santo. . . que desça sobre o sacrifício, e que o prepare,
pela sua bênção, para a consagração." E' singular! "A bênção" do Espírito
Santo é a própria consagração; - e a Igreja já preparou o sacrifício.
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ja sendo feito, como opinam .comumente os recentes com Suárez rn,
em contradição a todo o contexto, e, sim, porque ainda não é
per/ eito, e precisa ser completado num ato futuro. Pois que lhe
falta o que a oblação humana não lhe pode dar, a consagração
que, por parte de Deus, deve acrescer à nossa oblação sacrifical,
a fim de ela se tornar o mistério completo do Salvador, sacrifício
e sacramento da nossa redenção. A Igreja distingue muito bem
o dúplice caráter cio mistério. so A nós é que cabe oferecer o sacrifício; porém fazê-lo sacramento para nós pertence privativamente ao onipotente Deus, e é o que pedimos na dita prece, a
qual corresponde própriamente à epíclese dos orientais. 81
3) Seguem-se as secretas, em que, segundo S. Tomás 82 , petitur oblationis acceptatio per orationes secreto dietas, quia hoc
sacerdotis tantunz est Deum oblationibus placare." Repare-se que
esta nota característica dá novamente a conhecer como, a ver
dele, já está sendo feito o sacrifício propiciatório. As secretas
continuam as preces do ofertório, e pelo modo que o fazem, comentam muito bem a significação que a Igreja atribui àquele rito.
Em todas elas as oferendas que já estão no altar, e o que
se faz presentemente em torno delas, todo o conjunto das dádivas
e ritos e preces é constantemente caracterizado como verdadeiro
sacrifício, e como verdadeira e própria oblação sacrifical.
Disput. 75, 3, 1.
Cfr. a secreta: "Munus quod tibi, Domine, nostrre servitutis offerimus, tu salutare nobis perfice sacramentum"; f. li p. Dom. III Quadragesimre.
s1) E' notório que os escritores antigos empregavam, com preferência, as expressões benedicere, beneclictio, e sanctificare, sanctificatio no
sentido de consecrare, consecratio. Por ex. F i r m i I i a n u s escreve a S. ,
Cipriano "sanctificare panem", e este mesmo tem, Ep. 63, "sanctificare
calicem"; - S. A m b ró si o, De myst., n. 50-54, usa promiscuamente
benedictio e consecratio; - S. J e r ô 11 i mo, Ep. 98, 13: "Panem dominicum. . . et sacrum calicem, qure in mensa Ecclcsire collocantur. . . per invocationem et adventum sancti Spiritus sanctificari"; - S. A g o s t i n h o,
sermo 234: "Panis accipiens benedictionem fit corpus Christi"; sermo 227:
"Panis ille quem videtis in altari, sanctificatus per verbum Dei, corpus est
Christi; calix ille, imo quod habet calix, sanctificatum per verbum Dei,
sanguis est Christi"; - Ep. 149, ac/ Paulimun: "Precationes. . . facimus
in celebratione sacramentorum, antequam illud quod est in Domini mensa
incipiat benedici, - orationes, cum beneclicitur et sanctificatur"; - For tuna to V e n., Vita S. Martini: "Cum munera velut Christi benediceret
ore sacerdos"; - Concílio To/etano XVI, cân. 6: "Panis in altari Domini
sacerdotali benedictione sanctificandus"; - S. Tomás, ln 1 Cor 10, 16:
"Calix benedictionis. . . id est quem nos sacerdotes consecramus"; H u g o Me na r cl u s, nas notas ao sacramentário de S. Gregório, n. 46:
"Benedicere est consecrare, secundum 1 Cor 10, 16."
82) S. th., III, 83, 4.
7!1)
SO)
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Se as oferendas, várias vezes, são chamadas munera populi,
talvez se aluda ao antigo uso de os fiéis trazerem para o altar
as suas dádivas, dentre as quais se tomava o que era mister para
o sacrifício. Daí, porém, não se infere que a oblação da Igreja
no ofertório seja igual àquela do povo, ou que ela consagre as
oferendas só exteriormente ao culto de Deus, como fazia o povo.
Porque as oferendas da Igreja, embora tomadas das dádivas dos
fiéis, muitíssimas vezes são especificamente denominadas hóstia
e sacrifício, e a sua ação é significada com os verbos oferecer,
imolar, consagrar e sacrificar, os quais no contexto não admitem
dúvida a respeito da qualidade sacrHical do oferecimento e do
seu objeto.
O caráter eucarístico, porém, tanto da oblação, como da oferenda é ainda mais formalmente expresso do que nas preces do
ofertório. Pois que se celebram "os mistérios do Senhor", aquele mistério, quod Dominus in ccena in sui memoriam instiem que Christus immolatur et sumitur 8 4, - em que
tuit 83 , Ecclesia mirabiliter nutritur et pascitur 85 , cuja immolatione
86
Deus voluit dignanter placari , - quo ipsum venerabilis sacramenti exordium celebratur 87 , quer dizer o mistério da cruz, em
que quoties celebratur, opus nostrce redemptionis exercetur. 88
Tudo isto se diz da ação presente e da oferenda que já está
sobre o altar.
Enfim, como em "Vinde, santificador", se pede que o divino
Espírito venha "abençoar" o nosso sacrifício, do mesmo modo nas
secretas rogamos que o queira "santificar", quer dizer consagrar.
Como já notei, a Igreja distingue sempre as duas obras essenciais
do divino mistério. Veja-se a este respeito a secreta já citada da
segunda-feira depois do terceiro domingo da quaresma: Munus
quod tibi, Domine, servitutis nostrce otferimus, tu salutare nobis
per/ice sacramentum!" Por nossa parte desde o início do ofertório entregamos a Deus nos símbolos materiais, diretamente, o holocausto latrêutico do seu Filho como tributo da nossa veneração,
para que ele, por sua parte, se digne conceder-nos a suma das
suas graças no verdadeiro corpo e sangue do nosso Salvador
83)
84)
86)
86)
87)
88)

Secreta in Crena Domini.
ln Epiphania Domini.
Fer. IV oct. Paschatis.
Sab. post Cineres.
Fer. IV Cinerum.
Dom. IX post Pentecosten.
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pela consagração das figuras visíveis da nossa oferenda. A obra
nossa é substancial11Zente feita na primeira parte da liturgia; a
obra de Deus seguirei na segunda.
Se considero, atentamente, os ritos e as preces da S. Missa
desde o ofertório até o prefácio, procurando compreendê-los na
sua significação natural e objetiva e de acordo com o contexto,
como o quer o método sensato e lógico, não vejo como se possa
duvidar seriamente que a Igreja nesta parte ofereça, formalmente,
o mistério eucarístico, rogando ao mesmo tempo que Deus se
digne aceitá-lo, e conceder-nos o que ele tem de graças e bênçãos pela consagração do divino sacramento.
Agora se leia o veredicto que Suárez su escreveu sobre a mesma parte, e que se repete até o dia de hoje. Dico hanc partem
nullo modo pertinere ad substantiam huius sacrificii! Note-se bem,
não digo que "essa parte pertença à substância deste sacrifício",
porque o rito é variável, e a Igreja poderia também de outro
modo significar e exprimir a sua oblação formal do divino mistério. Aquilo, porém, que de fato operamos no ofertório e nas secretas, é substancialmente sacrifical, e formalmente a nossa oblação sacrifical da Eucaristia. Ele continua: (Dico eam) esse tantum crerenzonialem quandam prceparationem, ab Ecclesia institutam, ad conciliandam devotionem et reverentiam, animosque f idelium excitandos ad mysterium ipsunz peragendum." Os seus argumentos são estes: l) que Cristo na ceia não fez tal oblação antes
da consagração; - 2) que essas cerimônias eclesiásticas nem
sempre estiveram em uso; - 3) que a Igreja em "Vinde, santificador", satis significat illa11l ( oblationem) solum esse quandanz
prceparationenz materice ad f uturum sacrificium, et quasi dedicationem illarum rerum sensibilium ad cultunz Dei; - 4) que ali
nada se faz circa rem oblatanz prceter quandam externam orationem.
O que dessas razãozinhas se deva dizer não quero repetir.
A quarta é evidentemente a principal. Abandonada uma vez a definição do sacrifício exterior como a formularam os antigos com
boa lógica, e que presidira a construção da nossa liturgia, os textos tornaram-se para os teólogos recentes um enigma. Mas nem
assim compreendo como tão f àcilmente ousam dissimular o sentido
natural e objetivo dos textos, e substituir-lhes uma ficção subje89)

Disput. 75, 3, 1.
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tiva sem base alguma. Sómente uma consagração exterior, uma
simples dedicação de dádivas materiais ao culto exterior de Deus
eles querem ver onde a Igreja emprega todos os meios da língua
humana para exprimir clara e formalmente a sua atual oblação
sacrifical e eucarística; e nada mais cio que o objetivo de edificar
os fiéis e inspirar-lhes reverência e devoção querem encontrar
onde a Igreja oferece solenemente a Deus o divino mistério para
que suba até o céu, e consiga para os seus filhos o perdão dos
pecados e as graças e bênçãos da redenção; - onde a Igreja,
digo, roga que o seu presente sacrifício sacrossanto em memória
da paixão, da ressurreição e ascensão do Senhor seja aceito a
Deus e resulte em glória para ele, em honra para os santos, e em
proveito sempiterno para os fiéis e o mundo todo, eles reconhecem
sómente uma simples cerimônia! Esse modo ele interpretação teológica não o compreendo.
Ainda acrescentam que as qualidades sacrificais e eucarísticas que nos ritos e preces da liturgia são evidentemente atribuídas aos símbolos de pão e vinho, se entendiam antecipadamente
com respeito ao sacrifício que, na consagração, se havia de fazer
deles. 90 Este expediente, no entanto, não é bastante, porque também a ação presente é qualificada do mesmo modo; e caso se
queira dar também a ela uma nota semelhante, repare-se que a
Igreja fala essa linguagem especificamente sacrifical e eucarística em todos os seus numerosos textos do ofertório e das secretas, sem jamais insinuar de leve ser tudo "uma figura antecipada". Um tal uso de prolepse não se encontra em nenhuma literatura humana; e, certamente, para a nossa liturgia não basta afirmá-lo; é preciso que ele seja rigorosamente provado, e pelos
próprios textos da Igreja. Pois não creio que ela diga uma coisa, e entenda outra. Essa prova até hoje não apareceu, nem jamais aparecerá. A ligeira tentativa de Suárez com a prece "Vinde, santificador" malogrou, como já notei.
Enfim, é forçoso lembrar-se o que ficou demonstrado atrás,
que na consagração e seu rito não cabe nenhuma ação sacrifical. Se, portanto, a primeira parte da liturgia não contém o elemento essencial ·do sacrifício, a oblação formal da oferenda, negar-se-á, necessàriamente, o caráter sacrifical da divina Eucaristia. Pois que às oblações que ainda seguem depois da consagra90)

Cfr.

J.

B. R eu s, Curso de Liturgia, n. 491.
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ção, deverá negar-se, e nega-se efetivamente o sentido sacrifical
com os mesmos argumentos que se inventaram contra as oblações
da primeira parte, como se verá logo.
4) Segue-se o cânon, que segundo S. Tomás contém consecrationem materire oblatce. 111 Não que a oblação cesse inteiramente, mas ela vem em segundo plano, ao passo que aquilo que
dantes era secundário, toma o primeiro lugar. No cânon a Igreja
cuida antes de tudo que o seu sacrificio seja aceito a Deus, e
se torne frntifero para os seus filhos. Aquela prece que se fez
em "Vinde, santificador", e se continuou nas secretas, agora se
repete, com maior instância, pela segunda e terceira vez.
"A vós, pois, clementissimo Pai, súplices rogamos e .pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, vos digneis
aceitar e benzer estas dádivas, estas ofertas, estes sacrossantos
e ilibados sacrificios, que vos oferecemos . .. " - "Esta oblação,
portanto, de nós, vossos servos e de toda a vossa familia santa,
"Esta
oramos, Senhor, queirais aceitá-la benignamente . .. " oblação, ó Deus, pedimos vos digneis fazê-la de todo benta, legitima, válida, espiritual e grata, a fim de ela se tornar para nós
o corpo e o sangue de vosso diletissimo Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor." !> 2
E' digno de nota quanto a Igreja se empenha por conseguir
afinal a consagração dos seus "sacrossantos e ilibados sacrifícios" como penhor de eles agradarem a Deus e se tornarem para
os seus filhos o sacramento cio corpo e do sangue do Salvador.
Pois esta é a significação e a finalidade da ohra de Deus, que
ela suplica que se faça. Cinco adjetivos acumula para exprimir
hem o seu intento, e para caracterizar, claramente, a natureza e
o efeito da consagração.
Roga, pois, que a sua oblação seja "benta de todo em
todo". As dádivas que ela vem oferecendo desde o ofertório, são
"os santos e ilibados sacrifícios" do divino mistério; porém as
figuras visíveis deles ainda são, materialmente, terrenas, e precisam, da parte de Deus, sejam "bentas de todo em todo", ou
substancialmente mudadas no corpo e no sangue do Senhor. Por
que? Porque só depois de ser consagrada a nossa oblação pelo
S. th., III, 83, 4.
As orações Hanc igitur e Quam oblationem eram uma só até que
S. Gregório intercalasse as palavras: "Diesque nostros até numerari.
Amen"; - porém ainda a segunda continua e completa o pensamento
da primeira.
91)
92 )
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Espírito santificador, será adscripta, como que lançada nos livros
oficiais da corte celeste, e ~cconhecida como o legítimo e verdadeiro sacrHício do Salvador. E só depois de registada e reconhecida no céu, será rata, ou -firme e válida para os objetivos que
a Igreja com o seu sacrifício tem em mira. Porque só depois que
tudo o que de terreno ainda adere à sua oblação, for devorado
no fogo da divina "bênção", ela seréí rationabilis, espiritual e
conforme à natureza ele Deus, e digna ela divina grandeza, e portanto accepta/Jilis ou grata ao supremo Senhor do universo.
Os quatro adjetivos posteriores interpretam o que está no
primeiro lugar, e assinalam as intemas consequências ela consagração, quer dizer que por ela o sacrifício, por parte e.la Igreja
preparado ao santo nome ele Deus, se torna diante do Senhor
o perfeito e absoluto mistério de Jesus, e para nós o divino sacramento cio corpo e cio sangue do Redentor.
Não parece escusado observar mais uma vez que o texto litúrgico na consagração nada conhece de ação humana, nada de
oblação sacrifical. Ela completa o divino mistério e garante à
Igreja, subjetivamente, que o seu sacrifício agrada a Deus, e prepara, objetivamente, para os filhos dela o divino sacramento.
E o que a ideia da consagração contém em si o mesmo é objetivamente figurado no seu rito, e nada mais. !Ja Aquilo que a teologia recente lhe quer impor, é uma ficção puramente subjetiva,
sem base nenhuma.
5) Depois da consagração comemora-se o mandato do Senhor que o seu mistério fosse celebrado em sua memória. Ao que
a Igreja responde imediatamente: "Por isto, Senhor, nós, vossos
servos e o vosso povo santo, lembrados da preciosa paixão do
mesmo Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, da sua ressurreição
dos infemos e da sua gloriosa ascensão aos céus, à vossa augusta majestade oferecemos dos vossos dons e dádivas a hóstia .pura,
a hóstia santa, a hóstia imaculada, o santo pão da vida eterna
e o cálice da sempiterna salvação." - "Dignai-vos lançar sobre
eles um olhar benigno e clemente, e aceitá-los, assim como f ostes servido aceitar a o/erta do justo Abel, vosso servo, e o sacri93 ) R eu s, 1. c., n. 515, diz a propósito da oração Hanc igitur que
o gesto ele o celebrante pôr as mãos sobre as oblatas (de fato somente
as estende sobre elas!) significa o caráter propiciatório do santo sacrifício. - Por que razão? O texto que interpreta o rito, nada diz de expiação ou propiciação; e aquele gesto, nas Escrituras, tem variadas significações, sobretudo as ele proteger, benzer, santificar, comunicar graças,
- e só estas concordam com o texto da oração.
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fício do nosso patriarca A/Jraão, e o santo sacrifício, a hóstia imacttlada que vos ofereceu o vosso pontífice Melquisedec." - "Humildemente vos rogamos, onipotente Deus, mandeis levá-los pelas
meios do vosso anjo para o excelso altar, à presença da vossa
di11ina majestade, a fim de que nós que, participando deste altar,
recebermos o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos cheios
de toda bênção celestial e graça pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor."
Nestas três orações que fazem própriamente uma só com
uma conclusão, a Igreja reassume e termina o que começou a
operar no ofertório. Ser a mesma ação não contestará quem
quiser comparar, atentamente, palavra por palavra, com aquelas
que são empregadas nas orações do ofertório e comentadas nas
secretas, e que são resumidas em Te igitur. O mesmo confronto
patenteia que aqui como ali a ação é própriamente sacrifical, e
é a formal oblação cio mistério eucarístico, porque as vozes natural e objetivamente não admitem outra interpretação, e sobretudo porque em Unde et memores a Igreja declara; diretamente,
que assim ela quer cumprir a ordem do Senhor, e oferecer em
memória dele "a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada,
o pão da vida eterna e o cálice da sempiterna salvação."
Que a teologia de hoje não reconheça nem este ato depois
da consagração como ação sacrifical e oblação eucarística, não
admira à vista dos seus pressupostos. Suárez 9 -1 vem com os seguintes argumentos: 1) que Cristo depois da consagração não
fez nenhuma oblação vocal; -- 2) que esta da nossa liturgia foi
instituída pela Igreja; - 3) que nela nada se faz em torno da
oferenda eucarística; - a mesma cantilena que ouvimos a propósito dos ritos e preces que antecedem a consagração, sem que
se faça nenhuma tentativa de compreender os textos por eles
próprios e pelo contexto. A palavra da Igreja ainda me parece
o melhor meio de me informar sobre o verdadeiro sentido dos
seus ritos, porque não creio que ela, quando formou a sua liturgia, quisesse ocultar os seus pensamentos numa linguagem nebulosa e ambígua, impenetrável para quem não participe clo's
pressupostos dos teólogos de hoje. De fato, o que a estes parece
tão en-igmático nos textos da S. Missa, aclara-se, perfeitamente,
assim que quisermos atender ao modo de falar dos antigos, e
entender, como eles entendiam, que o sacrifício exterior é um
94)
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ato elicito da virtude da religião, e que, consequentemente, todas
as figuras e os ritos que caem sob os sentidos, não passam de
sinais diretos e expressões imediatas das coisas espirituais.
Conclusão.

Aqui termina o meu trabalho. O que se segue na liturgia da
S. Missa, supõe o sacrifício já feito; e o meu intento era sàmente
explanar a estrutura lógica do divino mistério enquanto sacrifício. Escrevi sine ira et studio, procurando sàmente a santa verdade, que me esclareça o ato principal e o enlevo do dia sacerdotal. Não a encontrei, é certo, na teologia de hoje, e sim nas
ideias dos mestres antigos que me guiaram na interpretação da
palavra autorizada da Igreja, mestra da verdade. E achei conveniente expor as minhas razões, que talvez a outros possam servir
para penetrarem ainda mais no conhecimento do mistério dos
mistérios.

COMUNICAÇÕES
Os Franciscanos e a Assunção de Nossa Senhora.
Realizou-se em Roma, no Pontifício Ateneu Antoniano, o Primeiro
Congresso Mariano dos Franciscanos de Itália. Desde o dia :10 de Ahril
a 3 de Maio, na aula magna da Universidade Pontifícia dos Frades Menores, foram ouvidos eminentes teólogos que apresentaram trabalhos magníficos sobre o culto mariano, particularmente quanto à definição dogmática da Assunção de Nossa Senhora. O "L'Osservatore Romano" durante
esses dias deu grande relevo aos assuntos tratados. O R. P. Carlos Balic"
foi duma atividade extraordinária, conseguindo que este Congresso fosse
a mais alta aspiração dos filhos do Poverello na hora presente: a glorificação da Mãe de Deus assunta ao Céu. Durante os dias do Congresso
fez-se um exaustivo estudo de teologia mariana. No dia 3 de Maio, presentes S. Eminência o Cardeal Salotti, o Ministro Geral da Ordem com
o seu Definitório, e os Superiores Gerais dos Conventuais e Capuchinhos,
foram formulados e aprovados, por unanimidade, os seguintes pontos
doutrinais, fruto destes dias de intenso estudo:
1) Ainda que a maior parte dos relatores tenha sustentado que a noção teológica da Assunção seja constituída por três elementos - morte,
ressurreição e glorificação do corpo - e que estes três elementos estão
contidos na Revelação, o Primeiro Congresso Nacional dos Frades Menores unânimemente afirma não ser necessário que apareçam todos na
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mesma fórmula de definição, mas basta que na eventual Bula se faça
menção dos dois elementos pressupostos - morte e ressurre1çao.
2) Para proceder com segurança à definição da Assunção não é necessário que os teólogos estabeleçam que esta verdade foi / ormaliter impliciter revelada. Basta provar, com certeza moral, que foi revelada real
e verdadeiramente por Deus.
3) E' moralmente certo que a Assunção é revelada objetiva e realmente: a) No Proto-Evangelho (Gn 3, 15, Lc 1, 28-38, 42); b) Nas prerrogativas marianas: Imaculada Conceição, Maternidade, Virgindade.
4) Mas o mais claro e o mais forte argumento a favor da Assunção
e da sua definibilidade é a fé da Igreja docente e discente.
5) Dos testemunhos litúrgicos singularmente considerados não se
pode deduzir a revelação divina da Assunção; porém, considerando a Liturgia como parte da Tradição, uma vez que se trata duma verdade que
não se podia conhecer com certeza sem revelação, é necessário concluir
isso.
6) O silêncio dos primeiros três séculos da Igreja sobre ·a Assunção
é explicável particularmente porque esta verdade foi revelada objetivamente, ainda que obscuramente, nas outras prerrogativas de Maria.
7) J\cha oportuna a definibilidade para apresentar aos homens· eivados de naturalismo e materialismo o regresso ao apreço da pessoa humana e aos destinos futuros.
O P. Balic', presidente efetivo do Congresso, toma a palavra, e, cm
síntese clara e precisa, expiíe os pontos mais característicos de tão importante Congresso, e termina fazendo seus os desejos de um insigne teólogo de Roma: "Que este primeiro Congresso Mariano de Roma seja a
última preparação para se obter a tão suspirada definição dogmática do
preclaro privilégio de Nossa Senhora."
O Revmo. P. Pacífico Perantoni, Ministro Geral da Ordem, com eloquentes palavras presta ao Sumo Pontífice os votos e as homenagens de
toda a Ordem e lê uma veneranda mensagem com a qual o Santo Padre
enviava também a sua bênção: "Sua Santidade acolhe com particular alegria a devota homenagem da escolhida Assembleia participante 110 Primeiro Congresso Nacional Mariano e tendo acompanhado o bem inspiracio e ordenado trabalho para novos salutares incrementos de piedade
cristií para com a Mc1e divina, envia ele coraçi'ío a bênçcio apostólica."
Montini, substituto.
O Revmo. P. Geral, acabada a leitura do telegrama, resume todos
os votos formulados e aprovados neste Congresso Mariano: a definibilidade da Assunção, um Solene Jubileu Mariano para comemorar o XIX
centenário do glorioso trânsito de Nossa Senhora, a elevação a Doutores
da Igreja ele S. Bernardino de Sena e de S. Lourenço de Brindes, a intensificação de devotas peregrinações à Porciúncula de Assis.
Seguiu-se a alocução de encerramento pelo Eminentíssimo Sr. Cardeal Salotti, Protetor da nossa Ordem: Sua Eminência congratula-se com
a benemérita Ordem Franciscana, que teve a feliz ideia de juntar à volta
da Assunção de Nossa Senhora este Congresso Nacional, prelúdio e augúrio da definição do dogma que o mundo católico espera com tanto
desejo. Congratula-se, ainda, com aqueles religiosos que durante as sesSiics do Congresso enviaram em várias línguas as saudações das suas
Províncias, espalhadas pelo mundo: saudação simpática, na qual se revê
a universalidade da Ordem Franciscana, correspondente à universalidade
da Igreja. Admirou a doutrina e a cultura dos oradores que trataram
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esta questão mariana sob todos os aspectos: teológico, dogmático, escriturístico, litúrgico, histórico, exegético e apologético, ilustrando assim as
tradições científicas da Ordem, que se reportam à doutrina do célebre
Duns Escoto, que foi e continua sendo uma das mais fúlgidas glórias da
Familia Seráfica. O amplo e fecundo estudo deste Congresso, continuou,
não deve limitar-se ao campo especulativo e doutrinário, mas deve ter
a sua aplicação prática no apostolado. Nesta hora agitada, o gênio do
mal tenta por todos os lados derrubar as bases da Fé, deprimindo não
só a dignidade humana como procurando eliminar tudo o que temos de
mais caro e mais sagrado. Romançada e jornais, em nome duma liberdade que deixa impunes os mais satânicos ultrajes a Deus; a Cristo, à
Igreja, difundem-se por toda a parte, envenenando a alma do povo cristão. Urge reagir e opor uma barreira forte.
O Eminentíssimo Purpurado, dirigindo-se aos milhares de jovens franciscanos que por todo o mundo se preparam para o apostolado, disse:
"Inspirando-vos na vossa Santa Maria cios Anjos da Porciúncula, berço
e estrela polar da Ordem; em Fr. Francisco, que amou Cristo intensamente e teve a honra de trazer no seu corpo as benditas chagas do
Senhor; em S. Bernardino de Sena, que nas praças de Itália combateu
intrepidamente os erros e os vícios do tempo; naquelas legiões inumeráveis
de Santos franciscanos, que iluminaram os povos com os fulgores da sua
virtude; naqueles vossos Missionários e Mártires, que para difundir a fé
de Cristo empurpuraram com o próprio sangue tantas regiões cio mundo
- sabei defrontar as batalhas hodiernas com aquela coragem heróica,
que é o segredo da vitória."
O Eminente Purpurado, volvendo depois o seu pensamento para Pio
XII, no meio do entusiasmo da multidão presente que toda se levantou
em pé, saudou nele o Vigário d'Aquele Cristo, de Quem o hodierno anticlericalismo queria desfazer-se; o Pontífice invencível que defende vigorosamente os direitos de Deus e que na sua grande piedade arde em
desejos de ajuntar uma nova esmeralda à coroa real ela Virgem Santíssima; e aclamava no Augusto Pontífice o forte defensor da civilização que
durante a tragédia ela guerra tão prodigamente e tão generosamente minorou todas as misérias ela humanidade sofredora, e foi o salvador de
Roma.
E assim foi encerrado o I ." Congresso Mariano ele Itália. -- (Boletim
Mensal, Braga, Julho 1947.)

D. Barreto, Campinas e sua Universidade.
Diz-me a consciência que muito penosamente me penitenciaria da ingratidão em que haveria de incidir se me resignasse com deixar passar
em branca nuvem o dia 22 de Agosto. Que realmente, essa data, 22 de
Agosto sobre merecer nossa demorada referência a acontecimentos de tão
variada natureza de que ele se fez marco e aniversário, é a data que se
nos antolha clamorosamente propícia para recordar a Campinas a dívida
ingente que contraiu para com o "maior perdulário de riquezas eternas
e imperecíveis que Campinas já possuiu": D. Francisco de Campos Barreto, consoante aqui mesmo escrevíamos há seis anos.
Singularmente oportuna ele feito, esta data para uma tomada de
contas, não tanto porque assinalando o falecimento de D. Barreto, evoca
por força à nossa memória agradecida os benefícios sem número de
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que o Prelado campineiro aquinhoou sua terra, mas propositada como
ela só, pela coincidência que regista de dois aniversários: o da morte
do infatigável Pastor e o do reconhecimento oficial da Universidade Católica de S. Paulo. Confluência de aniversários já de si bastante concludentes mas que avulta providencialmente, pelas circunstâncias de que se
cerca. Bastem recordadas estas duas: precisamente nestes dias, é a Universidade Católica de S. Paulo que, com a realização de sua Primeira
Semana Universitária, alerta a atenção dos paulistas para as benemerências que ela tem por função espalhar; doutro lado, é Campinas que
recebe a visita da maior autoridade brasileira em organização universitária, para se candidatar como sede da Cidade Médica da Universidade
Católica de S. Paulo.
Já é tempo de lembrar, mais que aos campineiros que são os devedores mais imediatos, aos católicos de S. Paulo e do Brasil, a cópia
magnífica de serviços que ofereceu D. Barreto, especificamente para a
fundação da Universidade Católica de S. Paulo, como em geral para
a nossa cultura universitária.
Impunha-se esta convergência dos dois aniversários em 22 de Agosto, que D. Barreto foi o operário da primeira hora na criação da Universidade Católica de S. Paulo, de vez que foi ele o primeiro Prelado
a propor uma Universidade para sua Diocese. A 20 de Maio de 1941,
organizando os Estatutos da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, em última análise a Diocese de Campinas mesma, fixava-lhe como finalidade soberana criar e manter escolas de Ensino Superior que
viessem a constituir a futura Universidade Católica de Campinas.
Tão desmarcado pareceu a muitos este propósito, que nos segredaram o cancelássemos dos Estatutos, estrategicamente, para não provocar
embargos no Ministério da Educação, ao que não acedemos, encorajados
pelo Prof. Lourenço Filho, do Conselho Nacional de Educação, que já
em 1941 não tinha escrúpulos em proclamar Campinas centro ideal para
uma universidade. Lançou-lhe as bases D. Barreto, autorizando-nos a
organizar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas. Pela primeira vez, na história
da Igreja e das Universidades, um Bispo Diocesano chamava sobre sua
Diocese a esmagadora e insólita responsabilidade da iniciativa e manutenção de uma universidade.
Não aprouve ao beneplácito divino conceder a D. Barreto o prêmio
de assistir sequer à inauguração das Faculdades nucleares. Falecia ele a
22 de Agosto de 1941, na data mesma em que o ministro Capanema,
então fartamente informado das possibilidades culturais de Campinas,
enviava seu representante para veri-ficar a situação da Faculdade de Filosofia e lhe conceder autorização de funcionamento.
Se após o passamento de D. Barreto, Mons. Luís O. de Moura que
entrou a govemar a Diocese, o Sr. D. José, Arcebispo de S. Paulo, o Sr.
Cardeal Leme e o Sr. Núncio Apostólico Masella e, mais que todos, o
Sr. D. Paulo de Tarso Campos nus autorizaram a prosseguir na constituição
das Faculdades, foi porque repousavam tranquilos no descortino seguro,
quase divinatório, de que D. Barreto oferecia irrefragável comprovação.
O cometimento desmedido de D. Barreto estimulou outras iniciativas.
O pranteado Arcebispo de S. Paulo, D. José Gaspar, nos confidenciava,
entre humilde e arrebatado, a lição incisiva de fé e ardor apostólico proposta por D. B.arreto e foi daí que em 1942, após o Congresso Eucarístico Nacional, sugeriu ao ven. Episcopado Paulista se solicitasse a
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aprovação da Santa Sé para o planejamento da Universidade Católica
de S. Paulo. Nem este outro titã nas lides apostólicas logrou a concretização de seu sonho. D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, o intrépido e clarividente Cardeal-Arcebispo de S. Paulo, atualizou com desassombro em lapso de tempo de todo imprevisível, o ideal longínquo e impreciso debuxado por D. José Gaspar.
Quando em 27 de Julho de 1946, confundidos pelo convite do Emin.
Cardeal Mota para organizar a Universidade Católica, deixando o Gabinete do ministro Ernesto de Sousa Campos, inquiríamos do Sr. Cardeal
a data em que lhe aprazia fosse assinado o Decreto-lei equiparando a
Universidade e S. Emin. incontinenti nos lembrou 22 de Agosto, solenidade litúrgica do Imaculado Coração de Maria, desde a- ante-manhã da
Universidade proclamada sua Patrona, comprometemo-nos a satisfazer os
votos do Sr. Cardeal-Arcebispo porque, dissemos, andávamos seguros da
mercê que D. Barreto, falecido a 22 de Agosto e apaixonado apóstolo de
Maria, nos haveria de alcançar. Pouco mais tarde, recordando ao Sr. Cardeal os planos de D. Barreto quanto às Faculdades de farmacia, Odontologia e Medicina, pois em 1941 destacara do patrimônio imobiliário da
Diocese o indispensável para a manutenção da faculdade de Farmacia
e Odontologia na iminência de se extinguir, como dolorosamente se verificou, - não trepidamos perguntar ao Sr. Cardeal se a Universidade
Católica de S. Paulo não poderia completar em Campinas o ideal de D.
Barreto. Ao que S. Eminência, numa profunda intuição dos títulos com
que Campinas se credenciava para sede da Faculdade de Medicina, acoroçoado pelos aplausos entusiastas do Reitor Magnífico, D. Paulo de Tarso
Campos, autorizou-nos a publicar a distinção com que enriquecia e premiava os foros culturais de nossa cidade. Mais alguns meses e adiantava
generoso, na sua 3" carta pastoral: "Projeta-se também fundar em Campinas a Escola de Medicina, e os estudos e diligências neste sentido já
estão bem adiantados."
Justo na próxima segunda-feira, com a visita do ex-ministro da Educação, prof. Sousa Campos, entrarão em sua fase decisiva os estudos
para a localização das Faculdades de Farmacia, Odontologia, Medicina e
Enfermagem em Campinas, para cujo debate público e construtivo foi
ímpar o trabalho de Luso Ventura através do "Correio Popular".
O que ficou dito e já nos alongamos demasiado nestas nótulas retrospectivas, justifica de sobejo a dívida de reconhecimento que Campinas contraiu para com D. Barreto. Campinas também se apresta para
solvê-la e em praça pública. As Faculdades Campineiras, a depositária
maior da herança cultural de D. Barreto, não medindo as dificuldades do
empreendimento, dispuseram-se a assumir a empreitada. Nestes dias deve
dar entrada na Prefeitura Municipal o pedido para que o Governo da
Cidade ajude Campinas a se desobrigar do seu preito de honra e de
justiça, consagrando ao Criador da sua Universidade uma das suas praças, aquela em que a gratidão dos Amigos, Admiradores e Filhos Espirituais de D. Barreto esperam levantar o monumento ao "maior perdulário ele riquezas eternas e imperecíveis que Campinas já possuiu: D.
Francisco de Campos Barreto." (Do "Correio Popular", 23-8-47.)
Mons. Dr. E 111 í 1 i o J os é S a 1 i m,
Vice-Reitor da Universidade Católica de S. Paulo.
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"O Cardeal Newman".
Com este título o Pe. Penido escreveu um livro sobre "o homem,
sob muitos aspectos, o mais notável que haja surgido na Inglaterra no
século passado e talvez o mais notável que a Igreja Anglicana haja produzido em qualquer século", na expressão do anglicano Shairp, professor
em Oxford.
O Pe. Penido é um sacerdote brasileiro que fez os estudos universitários na Europa e em universidades europeias ensinou filosofia e teologia
com rara proficiência. E' um homem a que qualquer elogio nada acrescenta, porque é na realidade um sábio. Atualmente no Rio, como professor ela Universidade do Brasil, o Pe. Penido lembra a figura de Newman
na Inglaterra, unindo o homem de fé esclarecida e profunda ao sábio
que é um mestre inconfundível.
Newman exige biógrafo que seja grande escritor. E o Pe. Penid1J
o é. A concisão e a clareza, o brilho e a elegância, fazem deste livro
uma obra de alto valor. A estes dotes básicos o Pe. Penido alia um
traço de afinidade com o seu biografado, além do conhecimento de toda
a grande obra cio pensador inglês, o que lhe permite dar uma fiel interpretação à vida de Newman e ao movimento reformador que teve uma
profunda repercussão na consciência cristã da Inglaterra.
Newman era desses espíritos geniais que viajam por todos os re ~
cantos do saber humano.
O Pe. Peniclo poderia ter "posto em relevo os mais variados aspectos:
haver retratado o orador, ou o filósofo, o teólogo, o poeta, o apologista,
o educador, o asceta, o polemista, o historiador, o epistológrafo ... " Circunscreveu, porém, o plano de seu estudo ao que lhe pareceu mais essencial e profundo em Newman.
Embora restringindo a biografia, o Pe. Peniclo, estudando as várias
fases da vicia do Cardeal inglês, deu-nos um retrato espiritual, tão cheio
de vida e beleza, que se tem dificuldade de saber o que mais admirar
em Newman, se a sua fidelidade à luz, ou a sua encantadora humildade,
se o seu saber universal, ou a visão profética dos acontecimentos que
iriam encher novas épocas ele um mundo atribulado.
A vida de Newman é como se fora um rico e imenso jardim. O Pe.
Penido, guia inteligente, leva o leitor a tomar contacto com os pontos
mais interessantes. John Henry Newman encontrou-se com Deus, muito
cedo. Criança ainda, já tinha "as antenas voltadas para o Invisível. Assinalava-se por verdadeira percepção do reino cios espíritos." A primeira imagem que ele tem de Deus é a de um ser de bondade que desperta amor.
E esta imagem é para Newman uma "verdade concreta e vital que envolve o seu próprio destino", tão acentuadamente que só o vemos voltado
para o céu. Aos catorze anos, porém, atravessa um período de crise.
John, "conservasse embora a fé religiosa em sua acuidade e vigor primitivos, todavia os graciosos ímpetos infantis tinham, em certa medida,
esmorecido." Era a influência de autores racionalistas manifestando-se no
adolescente. Pelos fins de 1816, já acadêmico, tendo completado quinze
anos, John Henry, sob influxo do pastor calvinista Walter Mayers, experimenta o acontecimento central de sua vida, por ele mesmo denominado
"conversão". "Desde essa hora forja-se indestrutível liame que o prende
a Deus." Agora Newman só tem um lema: viver em presença ele Deus.
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O Pe. Penido conhece por experiência própria a vida universitária de
Oxford. Esta observação pessoal deu um cunho de fidelidade à reconstituição da atividade de Newman na grande universidade britânica. John começou por sentir a derrota dos seus planos de estudante excepcional para
terminar como um dos mestres mais notáveis de Oxford. Em 1826 é nomeado um dos quatro "tutors" do "Oriel College". Os primeiros anos
de exercício desse cargo têm uma significação primacial na evolução das
suas concepções religiosas: afasta-se do calvinismo, aproxima-se do protestantismo liberal, ingressando, por fim, na Alta Igreja Anglicana. Mas
sua alma continua inquieta. Para firmar a fé, apega-se aos Santos Padres.
O contacto com a Tradição abre-lhe os olhos para ele ver o contraste
entre o "cristianismo patrístico, pujante, caudaloso", cheio de beleza e vigor, e o "anglicanismo apático, servo do Estado, bispos e pastores entorpecidos pelo bem-estar, mais preocupados de gozar suas prebendas e
benefícios que de conquistar o mundo moderno."
Trava-se, então, uma verdadeira batalha em seu espirito. Quer renovar o anglicanismo, mas, não adotando o racionalismo que viria apenas
esfacelá-lo, e, muito menos, o "romanismo" que se achava "corrompido";
o caminho único seria a volta ao cristianismo dos primeiros séculos.
Inicia-se, assim, o Movimento de Oxford, de que o Pe. Penido apresenta uma análise magnífica, examinando as principais obras de Newman,
cuja influência no maior centro universitário da Inglaterra foi incontestàyelmente sem par.
Aos 45 anos, este homem genial abraça o catolicismo, não em consequência de uma reviravolta espiritual, mas como resultado de um "evoluir positivo, de um progresso retilíneo e gradual, quase imperceptível",
mas sempre constante.
O esplendor da vida de Newman não está na púrpura cardinalícia,
mas naquele período de incompreensão, desinteligências e desavenças que
tanto amarguraram o seu espírito de verdadeiro servidor de Deus. O
Pe. Penido, sob o título "Sol entre nuvens", dedica um capítulo inteiro
a esta fase de sofrimentos inenarráveis do grande amigo de Jesus Cristo.
Vemo-lo, então, paciente, humilde, caridoso, o tipo do santo, no silêncio
do claustro, trabalhando pela causa a que se dedicara de todo o coração.
O Pe. Dr. Teixeira Penido prestou um serviço inestimável aos católicos do nosso país, apresentando-lhes em nosso idioma a vida do Cardeal
Newman, modelo de sábio, exemplo de santo.
Por mais que se queira ser sóbrio, não se pode fugir à realidade: o
livro é uma obra notável, quer se considere o estilo de um autor de
cultura universal, quer se tenham em conta a seriedade e a oportunidade
do assunto, desenvolvido magistralmente dentro de um plano que é uma
maravilha de síntese.
Pe. C a m p o s O ó e s. (Rio de Janeiro.)
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ASSUNTOS PASTORAIS
O Confessor de Seminaristas.
Sobre este tema o Rev. P. F r aneis J. C o n n e 1, C. SS. R., publicou recentemente um artigo na conhecida revista da Universidade Católica de Washington The American Ecclesiastical Review (Agosto de
1947). Transcrevemos a seguir o resumo que o Rev. P. Manuel Rocha publicou em Lumen (Lisboa, Julho de 1947, págs. 460-464).
Começa o autor por sublinhar a importância da missão do confessor
dos seminaristas, numa responsabilidade que se estende ao número imprevisível de almas cuja salvação e santificação vai depender do futuro
sacerdote.
O confessor do Seminário atua evidentemente como qualquer outro
confessor: pai, juiz, mestre, e médico espiritual. Mas assume, além disso,
obrigações gravíssimas respeitantes à futura ordenação sacerdotal do jovem. Pertence ao Bispo (ou ao Superior religioso na jurisdição isenta),
e não ao confessor, o convidar formalmente à recepção do sacerdócio.
Nem o confessor tem o direito de mandar ao seminarista que receba as
Ordens Sacras. No caso de hesitação, limite-se a mostrar que a falta de
resolução não parece ter sólida base; sublinhe a dignidade da vocação
sacerdotal; mas não se substitua ao ordinando. Só a este pertence a decisão final de aceitar ou não o chamamento do Bispo. 1 O confessor que
insistisse com um seminarista para receber as Ordens Sacras, poderia vir
mais tarde a arrepender-se.
Por outro lado, o confessor tem autoridade para afastar da recepção
das Ordens quem lhe pareça certamente muito mais apto para outro estado
de vida. E por vezes, poderá até proibir o jovem de abraçar o estado sacerdotal (ao menos por algurn tempo) sob pena de lhe recusar a absolvição, ainda mesmo que todos os Superiores, incluindo o Bispo, não tenham
hesitação em admiti-lo às Ordens. Quando poderá o confessor exercer esta
autoridade? Apenas quando o penitente acusa habitualmente faltas graves? O autor opina que mesmo na hipótese de hábitos inveterados de certos pecados veniais, que possam, no decorrer do tempo, evoluir para transgressões graves, ou ainda quando surjam tendências de caráter que possam vir a ser obstáculo sério ao desempenho dos deveres sacerdotais. E'
diretriz da Santa Sé a obrigação de afastar do estado sacerdotal os que
mostrarem não ter sido chamados.
Em segttida, o autor enumera os principais defeitos que devem comandar afastamento da ordenação.
Primeiro: os escrúpulos. O autor não se refere evidentemente a um
ataque passageiro de escrúpulos, que pode ser vencido por amável firmeza, mas à tendência pronunciada para ver pecados onde não existem,
impossibilitando decisões definitivas num adulto normal. E' perigoso admitir ao sacerdócio uma pessoa com uma tendência assim, mormente in de
sexto. E não suponha o confessor que neste capítulo a virtude está melhor salvaguardada pelo escrúpulo. Pelo contrário. A pessoa que não pode
suportar as ações ordinárias do dia, sem ser continuamente atormentada
1) A. A. S., IV ( 1912), 485; clln. 971 e 973, § 2.
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por tentações e impulsos sexuais, em que receia ter consentido, está desenvolvendo um complexo que poderá conduzi-la ao extremo oposto. Pudicícia exagerada não é sinônimo de pureza. O Seminarista que ora e recebe os Sacramentos com as disposições próprias, e que resolveu dar a
Deus a medida plena do seu amor em castidade perpétua, devia encontrar
comparativamente pouca dificuldade na prática da virtude angélica. Por
isso o confessor deve esforçar-se por trazer à normalidade o Seminarista
que manifesta tendência definida para os escrúpulos. Instrui-lo-á nos princípios teológicos concernentes às dúvidas desta natureza, levá-lo-á a ter
mais confiança em Deus e a obedecer literalmente e sem hesitar às direções recebidas no santo tribunal da Penitência. Claro: a maneira como
.se manifestar esta obediência poderá ser fator decisivo no problema da
admissão às Ordens Sacras. Por exemplo, um seminarista recebe Ordens
Menores e começa logo a inquietar-se sobre a sua validade, tal\rez porque
receia não ter tido suficiente contacto com os meios materiais' da ordenação ou porque duvida se teria tido a intenção requerida. Apresenta
o problema ao confessor. Este, perfeitamente seguro de que não há fundamento nenhum para duvidar, diz-lhe que deixe de se apoquentar com
isso. O seminarista obedece prontamente? Dá provas de que não são perigosas as suas tendências para o escrúpulo. Mas, se apesar da solução
dada, volta, de semana para semana, a propor o problema em diferentes
aspectos, dá razão muito grave para temer que a sua admissão às Ordens
Maiores seja o principio duma vida inteira de ansiedades torturantes, sobre
a validade do· seu sacerdócio, podendo até ir acabar na loucura. Poderá
aliás ser uma fonte de desedificação para os fiéis, repetindo as formas cio
Batismo e da Penitência, três ou quatro vezes, ou levando minutos na Coa-sagração. Se o confessor permite que um escrupuloso estrutural ascenda
ao sacerdócio, pode estar assumindo responsabilidades tremendas no tormento dessa vida sacerdotal e na ruína cio povo confiado a semelhante guia.
Segundo: a preguiça. Veementes de oportunidade, as palavras que o
ilustre redentorista aplica ao vício ela preguiça. Dizemos em adágio português que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Se o padre tem que ser
o homem do zelo infatigável, sempre pronto a gastar todas as suas energias ao serviço elas almas, não parece exagerada a tese de que deve ser
excluído das ordens sacras o comodista que se contenta com o menor esforço possível, dando ao estudo só o tempo necessário para "passar",
tangencialmente, e que não pensa senão em jogos e passeios, e, durante
as férias, em visitas "sociais". Mesmo que não se confesse de preguiça,
o confessor é obrigado a interrogá-lo nesta matéria, a não ser quando
saiba da sua diligência no estudo. Particularmente repreensível num seminarista a acedia stricte dieta: a indiferença pelas coisas espirituais, a
falta de esforço na piedade. Claro, diz muito bem o redentorista americano, não é necessário que o candidato manifeste uma piedade "extática", "de olhos em alvo" ou "cabeça à banda". São bem conhecidas as palavras do Santo Padre Pio XI na Encíclica Ad catholici sacerdotii. O Papa
afirma abertamente que a piedade exigida para a ordenação não se baseia
no sentimento ou cm disposições passageiras, mas em princípios de sã
douti·ina, em convicções profundas, e assim resiste aos assaltos e ilusões
da tentação. qirige-se primàriamente a Deus, nosso Pai do Céu, e abrange
também Maria. O sacerdote, mais ainda do que os fiéis, tem que ser devoto de Nossa Senhora, porque a relação do padre para com Cristo é mais
profundamente semelhante à de Maria para com seu Divino Filho. Obser-
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va com razão o Padre Connel que a piedade durante as .férias é mais
sintomática cio que no Seminário. Quando o seminarista está em sua casa,
no verão, assiste à Missa e comunga diàriamente, ou só uma vez ou outra
por semana? A Santa Sé insiste em que a Comunhão do seminarista não
deve ser considerada fator determinante a denotar piedade 2 , mas evidentemente isto refere-se ao foro externo. O confessor não está proibido de
opor-se à ordenação dum seminarista tão vazio de amor ao Santíssimo
Sacramento que por preguiça omite frequentemente a Sagrada Comunhão.
Outro sintoma muito mais expressivo em férias do que no seminário, é a
visita ao Santíssimo Sacramento e a recitação do rosário, bem como a
prontidão em ajudar o pároco nas funções sagradas. Nesta matéria, o articulista da American Ecclesiastical Review entende que o confessor regular do seminário deve interrogar pormenorizadamente o aluno que regressa de férias.
Terceiro: a desobediência. Pleonasmo? O escritor americano não julga
pleonástico afirmar que a obediência é uma das virtudes mais importantes
do estado eclesiástico. No dia da sua ordenação, depois de ter oferecido
o Santo Sacrifício, o padre ajoelha perante o altar e promete solenemente
obediência e reverência ao seu Bispo. Um seminarista gravemente deficiente no espírito da obediência deve ser expulso como prescreve o cânone
1371. Se acontecer que só no foro sacramental este defeito se manifeste,
o confessor tem de agir. Claro: um seminarista fleumático, inclinado a
cumprir, pode ter menos sólida a virtude da obediência do que um que
transgride mais. Aliás, ainda estão no regulamento de alguns seminários
certos artigos que já não têm razão de ser (se é que algum dia a tiveram). São causa de perturbação. Deformam. Deviam desaparecer imediatamente. Nota ainda o escritor americano que uma desobediência filha de
orgulho e de desprezo é muito mais grave do que a desobediência filha
da leviandade de rapazes. A transgressão subreptícia é pior sintoma do que
a transgressão aberta. O não cumprimento das poucas regras de férias,
mais alarmante do que o das muitas prescrições do seminário. Problema
dificílimo, o confessor só o resolverá depois de muito tempo de observação.
Quarto: a impureza. A violação da castidade por um padre (afirma sem
exagero o ilustre Professor da Universidade Católica) traz consigo mais
vergonha para o sacerdócio, e mais sacrilégios à Igreja, do que outro
qualquer tipo de pecado. Têm que estar trancados os portões cio santuário àquele que não oferece garantias sólidas de permanecer casto por
toda a vida. Pio XI ordena, categoricamente, na citada Encíclica, que se
expulse do seminário o que mostra especial tendência para a sensualidade
e que depois de longa prova não é capaz de se dominar. Pela natureza
da matéria, é ao confessor, mais do que a qualquer outra autoridade externa, que pertence decidir. E há de ser absolutamente inflexível, alheio
a qualquer outra consideração além do incalculável mal causado por um
padre dado ao vício ela impureza. Por melhores qualidades que o aluno
tenha, se não deixa prever que será casto, barre-se-lhe o acesso às Sacras Ordens.
Em seguida, o professor de moral da Universidade Católica equaciona
o difícil problema de um candidato ao Sacerdócio com o hábito da masturbação. Já Santo Afonso o discutiu. :i Primeiro, admitiu a probabilidade da
opinião de que bastariam para a recepção lícita das Ordens Sacras as
2) li ouse ar e n, "Ca11on Law Dlgest", li, Milwaukcc, 1943, 213.
3) "Theologla Aloralls", I.ib. VI, nn. 63-78.
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disposições suficientes para o Sacramento da Penitência: dor dos pecados
e propósito de emenda. Mas o redentorista americano lembra imediatamente que o seu Fundador, em mais provecta idade, retificou essa tese,
adoptando a doutrina de que para a recepção lícita de qualquer das Ordens maiores se exigem alguns meses de domínio desse vergonhoso hábito. (Não se trata de receber apenas um Sacramento. Ingressa-se num
estado de vida que pressupõe santidade provada). - E' hoje a opinião
comum dos teólogos, aprovada pelo Santo Padre Pio XI. 4 Seis meses:
parece o período mínimo. 5 O teólogo de Washington acha pouco tempo.
Inclina-se para um ano, antes do subdiaconado; pràticamente, dois anos,
antes do presbiterado. E pensa que se há recaída, após a recepção duma
Ordem maior, o tempo exigido para a prova deve alongar-se. Isto quanto
ao vício solitário. O P. Connel opina: um hábito que envolvesse outrem,
deveria ser julgado mais severamente. Na verdade, se uma criança ou um
jovem, no Seminário menor, contrai a prática de atos do citado vício
com outra pessoa, pode-se-lhe permitir a continuação dos estudos, se quer
a sério corrigir-se. Porém, no Seminário maior, o hábito não já apenas de
atos completos de impureza, mas mesmo de pecados menores contra a
virtude angélica (como o frequentar em férias espetáculos e novelas indecentes, ou a manifestação externa de afeto sensual por pessoas dum ou
doutro sexo) isso pode constituir suficiente razão para deter diante das
Sagradas Ordens, enquanto não houver provas indiscutíveis de correção.
Quando um seminarista não dá estas perspectivas de castidade, e não
promete que adiará a recepção das Ordens, negue-se-lhe a absolvição. Se
o confessor não confessa regularmente um seminarista que acusa um pecado de impureza, pergunte-se-lhe se se trata de um hábito e qual a proximidade das Ordens. Na resposta afirmativa, e a pouca distância da ordenação, recuse-lhe a absolvição, se não promete adiar as Ordens até haver
dado satisfatórias provas de emenda.
Um aluno do Seminário menor, ou nos primeiros anos do Seminário
maior, que aparece com qualquer destes quatro defeitos, ou com outro
análogo, deve ser tratado bondosamente pelo confessor, e ajudado a corrigir-se, quando mostre sincero desejo de adquirir as qualidades necessárias. Mas se, no decorrer dos anos, há pouco ou nenhum progresso, mostre
o confessor ao jovem, amàvelmente mas com firmeza, que a sua vocação
não é o sacerdócio. A necessidade de padres não pode influir na decisão.
Mais vale ter poucos e bons do que muitos e maus, diz Pio XI citando o
Quarto Concílio de Latrão.
Para deter, a autoridade do confessor é negativa. Mas é positiva a preparar, para o dia da Ordenação, desde o dealbar do grande sonho. Não
é apenas na Confissão. Mas numa ajuda positiva, numa direção paternal.
Só a distribuir absolvições, de semana para semana, o confessor não cumpriu o seu dever! Tem de assistir individualmente, conforme as necessidades de cada um. E não é só com sermões! Ainda aqui, o Professor americano aduz o testemunho autorizado da Encíclica de Pio XI.
Suas últimas palavras: um ardente apelo a todos os que, por qualquer título, confessam seminaristas. Dificilmente se poderá imaginar responsabilidade tão grande, num padre. Que maior tragédia do que a inferioridade dos sacerdotes? Para eles próprios, caminho aberto para a condenação eterna; cruz pesadíssima, para o Bispo ou para o Superior religio4) t:f.
5) t:f.

V e r m e e r se h, "Perlodlca", 1928, p. 231. (REB 1946, p. 172).
a m e n, "Thco/og/a Moralls" (Roma, Marlettl, 1939), li, n. 586.

1)
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so; ruína, por vezes, irreparável, para gran_de número de almas. E o pior
é que nem sempre os sinais precursores aparecem no Seminário.

P. Ma nu e I Roe h a.

Annotationes ad Constitutionem Apostolicam "Provida Mater
Ecctesia".
Ad Constitutionem Apostolicam Provida Mater Ecclesia nuper a Summo
Pontifice editam (vide REB, Sept. 1947, p. 661) cl. P. J. Creu se n, S. J.,
in Pontificia Gregoriana Universitate luris Canonici Professor, sequentes
Annotationes fecit (vide Periodica de Re Morali Canonica Liturgica, 1947,
p. 118-125).
I. De ipsa Constitutione.
Vix dubitandum est quin Constitutio "Provida Mater Ecclesia" pro
suo obiecto et momento, ampla commentaria provocatura sit. Nunc magis
essentialibus explicationibus contenti erimus.
ln exordio Constitutionis, S. Pontifex praedilectionem quam Ecclesia
professioni consiliorum evangelicorum semper nutrivit denuo sollemniter
asserit. Dein recolit primam professionis vitae perfectae evolutionem et
modum quo ab Ecclesia pedetemptim tota vitae religiosae disciplina constituta fuerit. ln Codice i. e. redigendo voluit Sancta Sedes statui perfectionis satis plene aequiparare illas Societates quae, sine publicis votis, at
cum vita in communi vitam religiosam satis proxime imitantur (alin. 6).
Sed respondentes invitationi Christi non pauci fideles, in saeculo oh varias
causas remanentes, ad christianam vitae perfectionem et apostolatum in variis societatibus nitebantur, quae in suo regimine et vitae tenore ad canonicos perfectionis status satis accedunt. De his sollicite agendum esse S.
Sedes censuit (8).
Earum societatum auctus numerus, fructus sanctitatis et" apostolatus,
sed pericula quoque ex ipso vitae tenore timenda, post prudentem experientiam suaserunt ut tandem de his "lnstitutis saecularibus" leges quaedam
et normae canonicae darentur (nn. 9-11) quae in lege peculiari huic Constitutioni adnexa inveniuntur (n. 12). Harum autem exsecutio S. Congregationi de Religiosis committitur (n. 13).
1. Provida Mater Ecclesia a primis usque saeculis sollicita fuit de ordinanda vitae ratione fidelium qui perfectionem evangelicam profitebantur.
2. Ac primo sedulo docuit qua ratione vita perfecta ducenda esset.
Dein prima vitae perfectionis conamina fovit et adiuvit, ita ut fideles qui
se Christo toti devoverent sat cito in Ecclesia specialem classem constituerent.
3. Disciplinam illius status numquam perficere desiit usque ad formam
quam in Codice i. e. habet. Etsi omnem publicam perfectionis vitae professionem semper agnovit et protexit, eius tamen favor praecipuus illos
fideles prosecutus est qui in vita communi, se. in societatibus ab ipsa
approbatis, ad illum finem vovendo tria consilia evangelica contenderent.
4. Historia sanctitatis et apostolatus in Ecclesia cum historia status
religiosi intime connectitur. Quare Ecclesia aedificium suae disciplinae supra
illud fundamentum, quasi super angularem petram aedificavit. Dum alii
status canonici (clerici, laici) ex ipsa divina ecclesiae ordinatione fluunt,
ipsa statum religiosum, tamquam tertium, unice ratione relationis cum ipso
fine Ecclesiae, i. e. sanctificatione fidelium, constituit.
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5. Immo Ecclesia modo semper magis rigoroso canonicum perfectionis
statum in solis religionibus agnoscere voluit eiusque disciplinam semper
pressiüs determinavit. Adeo ut in religionibus quae clericalem religiosorum
vitam respiciunt, adscriptio Religioni, quae per professionem perpetuam fit,
loco sit incardinationis in dioecesi.
6. Cum tota status perfectionis ratio iam canonice absoluta videretur,
tamen illi satis plene aequiparare voluit Societates quae vitam religiosam
in essentialibus elementis et quidem in vita communi imitantur.
7. Sed Deus qui omnes ad perfectionem vitae christianae invitat, disposuit ut multi fideles, qui vocatione speciali in mundo vivere pergunt, novas
associationum formas invenerint in quibus ad perfectionem propriam et
apostolatum exercendum modo nostris temporibus apto contenderent. ·
8. Agitur hic de illis consociationibus quae coram Ecclesia, quantum
possibile est sine vita communi, ad praecedentes status perfectionis canonicos accedere volunt, eorum elementa essentialia assumendo.
9. Tales societates iam a tempore satis diuturno bonum de se specimen dederunt: quare iam antea haud semel ab Apostolica Sede fuerunt
·
laudatae.
10. Felix illarum societatum incrementum et fructus earum apostolatus ostenderunt quantum ad perfectionem vitae christianae et ad formas
apostolatus quae religiosis imperviae sunt contribuere possent. Sed experientia quoque monstravit non carere periculis iliam liberiorem vitae perfectionis formam. Praeterea de iuridica earum natura disceptari coeptum est.
Tamen Sancta Sedes, eas laudando vel approbando, a religionibus
proprie dictis omnino distinguebat (S. C. EE. et RR., 11 aug. 1889). 1
11. Etsi nostro saeculo multiplicarentur, tamen de eis in Const. Leonis
XIII Condilae a Christo non visum est quidquam decernere.
12. Nunc S. Pontifex aestimavit opportunum ut Sancta Sedes societatibus, quae id modo vivendi et agendi merentur, legem daret ita ut ilia
"lnstituta saecularia" exsistentiam canonicam obtineant. Quare promulgatur lex quam praeparaverunt, pro suae competentiae parte, S. Officium
et S. Congregatio de Religiosis.
13. Exsecutio autem legis S. Congregationi de Religiosis committitur.
II. De lege peculiari.

Arl. l. Quaestio de nomine harum Societatum haud ita facile solvi
poterat. Plura verba quae ipsas satis designassent iam in Codice definitam
significationem habebant. Notandum est societates de quibus Codex in
c. 673, ss. agit nullum iuridicum nomen habere, sed longiori phrasi designantur. ln hoc documento simplicius "Societates vitae communis" vocantur. Vitanda erat appellatio quae novas societates religionibus assimilassent. ln pluribus linguis modernis vox "bzstitutum religiosum" verbo "Religioni" Codicis respondet. Quare si verbo: lnstitutum, satis generali, vcrbum
"saeculare" addideris, satis clare genus et speciem harum societatum
tradideris.
Ab aliquot annis multi clerici a voce "clerus saecularis" satis abhorrent, quia opposita voei "clerus regularis" videtur innuere clericos dioeccsanos libertatc quadam mundana frui. Codex autem illud incommodum
non timuit (cfr. can. 979; 982 § 3; 1411, etc.). ln verbo "lnstitutum saeculare" vox "saecu/are" clare inclicat agi de personis quae in saeculo, i. e.
11011 in domibus communibus, ab aliis personis saecularibus seiunctae, vivunt.
1) Cfr.

V e r m e e r se h,

De rellgiosis, II, 40 cd., p. 57.
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Nam a mente legislatoris procul abest cogitatio agi de personis quae principiis mundi imbutae, mundanis moribus vivunt. Discrimen est ingens inter
"saecularem" et "munclanum".
Art. li. Nemo 11011 mirabitur quanta prudentia normae quibus Instituía saecularia regenda sint determinentur. Praeter paucas quae in hac lege
pontificia statuuntur et paulatim a S. C. de Religiosis compleri poterunt,
solis iuris communis principiis et suis Constitutionibus regentur. Sic maxima libertas relinquitur eas normas seligenc!i quae naturae et apostolatui
Institutorum saecularium melius aptantur. Quales autem sint experientia
iam docuit vel ostendet.
Ut quaedam exempla demus: duratio novitiatus 11011 determinatur neque
votorum vel promissionum vel iuramenti quae probationem sequuntur; votorum, si qua fiant, effectus (si excipias castitatem), erunt in Constitutionibus pressius definiendi; leges de clausura, etiam parti ali, lnstituta ilia
non afficiunt; de plerisque obligationibus clericorum ad membra Institutorum extendendis sermo fieri nequit, etc.
Art. Ili. 1° Supponitur in lnstitutis saecularibus posse esse membra
"strictiore sensu sumpta", ergo etiam largiore sensu sumpta. Hoc respondet propensioni quam exhibent non paucae religiones vel Societates imitantes vitam religiosam sibi uniendi pios christianos qui, pro maiore vel
minore libertate et mediis materialibus quibus pollent, eas in suo apostolatu adiuvent. Praeterea ilia membra "largiore sensu sumpta" variis modis
gratias et auxilia spiritualia quibus gaudet Religio vel Societas, participant.
2° Sancta Sedes non agnoscet tamquam lnstituta saecularia nisi ea
quorum membra se totaliter et modo stabili Deo in Instituto observatione
trium consiliorum evangelicorum consecrare velint. Cum in variis locis
serpat ille error qui praxim consiliorum et totalem Deo consecrationem
minoris faciat, operae pretium est videre quanti Sancta Sedes, revelationis
christianae interpres, iliam consecrationis formam aestimet.
Ut Societas fidelium specialem Sanctae Sedis approbationem. obtineat
quae eam tamquam lnstitutum saeculare agnoscit, debent eius membra
strictiore sensu sumpta profiteri castitatem perfectam, quae matrimonium
excludit, veram dependentiam a Superioribus lnstituti sive in omni vitae
actione sive in usu suorum bonorum. Neque promissione contenti esse
possunt quae firmo tantum proposito aequivaleat, sed professio ilia castitatis, oboedientiae et paupertatis saltem consecratione quae in conscientia,
i. e. sub peccato obliget, facienda est. Neque potest quis in Institutum
ingredi cum praevia intentione in ipso per tempus tantum determinatum
remanendi, sed actus consecrationis (vota, iuramentum, promissio), si temporarius sit, ea intentione ponitur ut, elapso tempore, renovetur.
3° Quae dicuntur de necessitate habendi saltem unam domum communem etiam experientia confirmantur. Vix enim reperies huiusmodi Societatem quae non curaverit ut in domo communi membra vel exercitari ad
perfectionem vel mediis destituía admitti aut Superiores maiores liberius
regimini Societatis vacare possint.
Art. IV. Cum Instituta saecularia ad perfectionem facilius assequendam praecipua media adhibeant quae in statu religioso a tot saeculis in
usu sunt, pronum est ut S. Congregationi de Religiosis committantur. lei
eo opportunius fit quo magis tendunt huiusmodi Societates ad imitandam
vitam religiosam intra limites sibi a vita in saeculo permissos. Iam vero
S. Congregatio de Religiosis in hac materia experientia et familiaritate
pollet quae alius Congregationis non ita propria est.
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Si qua Societas a S. Sede tamquam Institutum saeculare non agnoscitur, regitur normis de piis fidelium associationibus (e. 684 ss.). Notabite
consectarium est eam esse eo sensu stricte dioecesanam ut sedes in diversis
dioecesibus stabilire nequeat, quae a Superiore quodam generali dependeant. Omnes enim piae associationes sunt, e sua constitutione, essentialiter locales. ln diversis regionibus habent eandem naturam, eundem finem,
eadem media, easdem gratias, sed singuli coetus inter se sunt omnino
independentes.
Art. \1. Ad condendum Institutum saeculare Ordinarius a S. Congregatione de Religiosis (vel de Prop. Fide) "nihil obstat" petere debet.
Art. VI. Ut obtineatur illud "Nihil obstat", debet Ordinarius circiter
eas informationes dare quae pro condenda Congregatione religiosa requiruntur se. a) Nomen, cognomen, conditio, dotes fundatoris; b) Finis Instituti; e) eius titulus; d) Opera specialia quibus se consecrare intendit;
e) quaenam Instituta similia forte in dioecesi exsistant.
Plerumque nihil de /zabitu dicendum erit, cum membra illorum lnstitutorum generatim nullum specialem habitum gerant. - De opibus 11011
est cur multa dicantur; suis enim sumptibus membra vivunt. Dicendum
tamen erit num domum communem novum Institutum habeat vel mox habiturum sit. Addatur quisnam sit numerus personarum quae iam Institutum
ingredi velint et quonam successu iam forte sub alio regimine operatae sint.
Art. Vil. Pro gradu approbationis, Instituta erunt iuris dioecesani vel
pontificii, ut Societates vitae communis.
Notatu dignum est id quod de processu approbationis pontificiae dicitur. Ni fallimur, negotium ad Plenariam Cardinalium Congregationem
non deferetur.
Primo scribetur unum alterumve Votum a quodam Consultore. Dein
de re fiet disceptatio in Consultorum Commissione. Postea de negotio
agetur in Congressu, in quo partem habebunt selecti quidam Consultores.
Congressus ipse, ut omnes sciunt, constat Cardinali Praefecto, Secretario
et Subsecretario cum aliquo Notario. Resolutio pleni Congressus directe
ad Summum Pontificem deferetur. Ut videre est, in hac exped.iendi negotia
methodo, maxima ratio habetur scientiae et experientiae eorum qui ad dandam casus solutionem designantur.
Art. V/li. - Instituta saecularia, ut patet, privilegio exemptionis 11011
gauclent. Immo poterit fieri ut ab Ordinario loci magis quam Congregationes religiosae pendeant.
Art. IX. Sed infernum regimen illud Congregationum et Societatum
vitae communis imitabitur ideoque Superiores, ad normam Constitutionum
vel Statutorum, vera quadam libertate in regendo Instituto gaudebunt.
Art. X. Iam plures Societates in quibus membra acl perfectionem
christianam observatione trium Consiliorum evangelicorum tenclunt ita ut
pleraque vel fere omnia in saeculo degant a Sancta Sede vel ab Ordinariis locorum approbationem obtinuerunt. Immo posset citari saltem una
cui privilegium concessum est ut tamquam Congregatio religiosa agnoscatur et ab omnibus praescriptis ele vita religiosa eximatur, quibus in suo
vitae et apostolatus genere impediri posset.
S. Pontifex condicionem iuridicam illarum Societatum hac Constitutione immutatam esse voluit.
Videretur S. Congregatio de Religiosis "lnstituta saecularia" brevi negotio definire et approbare posse. Sed vita rem magis complexam forte
iam fecit. Sic inter Societates quae mox approbationem postulabunt, inve-
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nitur una cuius membra strictiore sensu non pauca in domibus communibus habitant, non pauca quoque eiusdem gradus in suis familiis degunt.
Quare medium regimen habemus inter Societates vitae communis et Instituta saecularia.
Sub quanam ratione approbanda sit decretum S. Congregationis ostendet. Non est dubium quin proxime multae Societates tamquam Instituta
saecularia agnosci velint; iam ante viginti circiter annos, in sola Europa
saltem viginti vel viginti quinque talem vitam ducebant.
J. C r e u se n, s. J.

O Decreto 295, § 2 do Concilio Plenário Brasileiro.
Li a resposta de V. Revma. em a REB de Março último sobre a
suposta autorização de os coadjutores poderem assistir per se a matrimônios. Apesar de expressa e autorizada, talvez, no caso do Brasil, se
possa ainda propor uma dúvida. - E' que o decreto 295, § 2 do C. P. B.
parece dar ou supor (o que é diferente, não há dúvida) tal autorização
aos coadjutores. Gostaria que V. Revma. estudasse esse decreto na REB.
Permita-me expressar-lhe meu parecer: Os PP. cio Concílio parece que
aceitaram a interpretação de que o cân. 1096, combinado com o cân. 476,
dava aos coadjutores autorização para assistir a matrimônios, e assim adicionaram no decreto 295, § 2 as palavras da resposta da Comissão Pontifícia de 28-XII-1927. Infelizmente, na primeira parte do sobreclito § 2
do decreto 295, não incluíram a expressão completa daquela resposta
(28-XIl-1927, ad I), como fizeram na segunda parte do dito decreto (295,
§ 2). Observo que na primeira parte determinam que o coadjutor pode
dar licença para sacerdote determinado assistir a matrimônio determinado,
sem dizer que ele mesmo (o coadjutor) poderá assisti-los. Donde concluo
que eles supunham tal poder a iure communi. Enquanto na segunda parte do mesmo decreto 295, § 2 adicionam que o coadjutor se tem
delegação universal para assistir a matrimônios - pode subdelegar a outro sacerdote. Na primeira parte não dizem "subdelegar", mas "licentiam
dare"; na segunda expressam "subdelegare". Donde me parece que a
mente dos PP. Conciliares é que, quando o coadjutor está na paróquia
fazendo as vezes do pároco ausente, portanto como vigário substituto,
pode "licentiam dare", isto é, delegar; e quando o pároco está presente
não pode nem dar licença nem assistir a matrimônio; se o fizer há de ser
com delegação do pároco ou Ordinário; e se tiver delegação geral poderá subdelegar. Não há dúvida para mim que o decreto 295, § 2, na
primeira parte, pôs confusão por não esclarecer que aquele poder cabe
ao coadjutor "na ausência cio pároco". Verdade é que diz "si parochum
adjuvat in universo parceciali ministerio ... " melhor seria "si supplet".
Não sei dar outra interpretação ao decreto sem ver nos termos contradição. Se o coadjutor pode delegar, a fortiori pode assistir a matrimônios;
mas na segunda parte diz que pode subdelegar somente se tiver delegação geral. . . então é falso que a primeira parte do decreto lhe dê delegação para assistir a matrimônios em geral. Por isso parece-me oportuna
uma explicação a respeito. (N. N.)
Não é a primeira consulta que nos chega às mãos sobre o decreto
295, § 2 do nosso Concílio Plenário; já vários outros sacerdotes nos solicitaram uma interpretação deste decreto, cujo sentido, de fato, não é
óbvio e claro, mas, pelo contrário, bastante obscuro e ambíguo. E' sobre-
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tudo a primeira parte do § 2, como observa muito bem o consulente,
que causa esta confusão. A interpretação que o Revdo. consulente dá
ao decreto mencionado no seu parecer não estava certamente destinada
à publicação; mas ela honra o seu autor; por isso a publicamos. Feitas
estas observações preliminares, vejamos agora o que podemos esclarecer
a respeito desse decreto obscuro e ambíguo.
Diz a primeira parte do decreto 295, § 2: "Vicarius cooperator, si
parochum adjuvat in universo parreciali ministerio, ad normam can. 476,
§ 6, potest determinato sacerdoti licentiam dare assistendi determinato
matrimonio." A expressão "licentiam dare", como aliás observa também
o consulente, é idêntica, no caso, a "delegar", pois não se trata da
licença que um pároco deve ter para assistir ao casamento de não paroquianos seus, como nos dizem com evidência o texto e contexto das outras dúvidas propostas à Comissão Pontifícia na mesma ocasião, e o
próprio cân. 1095, § 2.
O texto para a primeira parte do decreto 295, § 2 não foi tomado,
como o consulente parece querer insinuar, da resposta da Comissão Pontifícia de 28 de Dez. de 1927; e sim da resposta da mesma Comissão,
dada em 20 de Maio de 1923. Pois, a nota marginal (3) com seu "lbid."
se refere necessàriamente à citação imediatamente precedente, que é a
resposta da Comissão de 20 de Maio de 1923, ad V. - Além disso, nos
esquemas preparatórios para o Concílio, a citação desta nota marginal
(3) está completa nos seguintes termos: "lbid. 20 maii 1923, ad V".
Acontece, porém, que esta resposta da Comissão (ad V) trata exclusivamente do "vicarius adjutor". A dúvida (ad V) proposta à Comissão Pontifícia era esta: "Utrum id (i. e. licentiam assistendi matrimonio
dare sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum) possit vicarius
adjutor parochi imparis suis muniis rite obeundis, legitime constitutus ad
normam can. 475, § 1." Resp.: "Provisum in citato can. 475, § 2." Este
§ 2 do cân. 475 reza assim: "Adjutori, si in omnibus suppleat parochi vicem, iura 01nnia et otficia competunt paroc/zorum propria, excepta missre applicatione pro populo qure parochum gravat; si vero suppleat ex
parte dumtaxat, eius iura et obligationes desumantur ex litteris deputationis." Com este "vicarius adjutor" é que se ocupa exclusivamente a resposta da Comissão ad V. Bem diferente do "vicarius adjutor" é o "vicarius cooperator" (em português "coadjutor"). Quanto ao "adjutor", a
questão não pode ser duvidosa; porque o cân. 475, § 2 diz expressamente
"si in omnibus suppleat parochum" tem todos os direitos e obrigações
dos párocos. Lembramos aqui brevemente que, tratando-se da assistência
matrimonial, sob a denominação "pároco competente" não vem apenas o
pároco no sentido próprio da palavra, mas também os equiparados, pelo
Direito, ao pároco propriamente dito. E estes são: 1.º os quase-párocos
(c. 451, § 2 e c. 216); 2.º os vigários paroquiais, se têm plenos poderes
paroquiais. Tais são: a) Vigário atual (c. 471); 11igário ecônomo (c. 472,
1); administrador da paróquia (c. 472, 2.º); vigário substituto (c. 474;
deve ser constituído ad normam c. 465, §§ 4, 5 e cân. 1923, § 2);
vigário "adjutor", dado ao pároco inábil para suprir-lhe as vezes em
tudo (c. 475, §§ 1 e 2). Todos esses têm direitos e poderes paroquiais,
têm jurisdição ordinária, são perfeitamente equiparados aos párocos propriamente ditos com relação à assistência matrimonial, e vem sob o
nome de "pároco competente".
O mesmo não se dá com os vigários coadjutores ("cooperatores")
do cân. 476. Estes pelo Direito comum não têm poder algum para as-
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sistir a matrimônios, como em vão tentaram provar vários autores, baseando-se no texto do cân. 476, § 6 e do cân. 1096, § 1. Mas os coadjutores são os únicos que podem receber delegação geral para assistir a
matrimônios, dada pelo Ordinário ou pelo pároco. Esta doutrina já nos
foi ensinada assim em Roma, em 1924, sendo depois plenamente confirmada por várias respostas da Comissão Pontifícia. Entretanto, uma ressalva é preciso fazer: se o vigário coadjutor for constituído, segundo o
cân. 476, § 2, para administrar uma determinada parte da paróquia com
plena cura de almas naquela parte territorial, ainda que tal território
não tenha sido ereto em paróquia própria por decreto formal, então, sim,
tal coadjutor tem plenos poderes paroquiais e é equiparado aos párocos.
E' uma instituição de direito especial e tais vigários existem somente em
algumas regiões do mundo católico. Segundo as várias regiões são chamados: ou simplesmente "vigários paroquiais" ou "reitores" ou "expositi", etc .... e o território que administram é denominado: "paroquia vicaria", "reitorado", etc ....
Depois desta ligeira digressão, voltemos ao nosso assunto. Dissemos
que o "vicarius acljutor" pode assistir a matrimônios e dar delegação a
outros sacerdotes, porque tem poderes ordinários segundo as explicações
acima dadas. E é deste "adjutor" que trata a resposta ad V; e o nosso
Concílio Plenário no § 1 do decreto 295. Admira, pois, que na primeira
parte cio § 2 cio decreto 295, Ónde os PP. Conciliares falam dos vigários
coadjutores (cooperatores), se tenha posto como nota marginal: "lbid.
20 maii 1923, ad V". Ou a citação da nota está errada (erro cometido
pelo compilador ou pela tipografia), ou devemos procurar outra interpretação plausível; porque não temos motivos suficientes para admitir
que os PP. Conciliares tenham considerado na primeira parte cio § 2
do decreto 295 o vigário coadjutor como sendo ao mesmo tempo "acljutor".
Segundo nossa opinião, já que todo o § 2 só trata cios coadjutores,
a citação da nota (3) devia ter sido feita da seguinte maneira: "lbid.
20 maii 1923, ad VI". Esta resposta da Comissão ad VI é que contempla os coadjutores (cooperatores). A dúvida proposta (acl VI) à Comissão foi como segue: "Utrum id (i. e. licentiam assistendi matrimonio dare
sacercloti determinato ad matrimonium determinatum) possit vicarius
cooperator, de quo in can. 476, inscio parocho". Perguntou-se, portanto,
se o vigário coadjutor do cân. 476 podia, "sem o pároco o saber", dar
licença para determinado sacerdote assistir a matrimônio determinado.
Veio a resposta da Comissão: "Provisum in citato can. 476, § 6". Nada
mais. Resposta, como aliás dizem os autores, bastante ambígua e obscura. Vejamos o que determina o § 6 do cân. 476 a respeito cios poderes
cio vigário coadjutor: "Eius (cooperatoris) iura et obligationes ex statutis clirecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione
desumantur; sed nisi aliud expresse caveatur, ipse debet ratione officii
parochi vicem supplere eumque adjuvare in universo parreciali ministerio,
excepta applicatione missre pro populo."
Os termos aqui empregados, neste § 6 do cân. 476, " ... ipse debet
ratione officii parochi vicem supplere ... " são quase idênticos aos termos
do cân. 475 "si in omnibus suppleat parochi vicem", que se referem ao
"vicarius adjutor". Mas nem por isso tem o coadjutor, pelo Código, os
mesmos direitos e obrigações do "adjutor". O "adjutor", "si in omnibus
supplet parochum" ("imparem ob senectutem, mentis vitium, imperitiam,
crecitatem aliamve permanentem causam ... " c. 475, § 1) tem todos os
direitos dos párocos, tem jurisdição ordinária, vem sob o nome de pá-
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roco competente. Com o coadjutor não se dá o mesmo; os direitos e
obrigações dele promanam de outras fontes, não tem poderes ordinários,
mas pode receber delegação geral (c. 1096). As fontes donde promanam
os direitos e obrigações do coadjutor são: estatutos diocesanos, letras
do Ordinário, comissão do pároco. Outro seria o caso se ao pároco inábil
para exercer o seu múnus devidamente por uma causa permanente, fosse
dado um coadjutor para que lhe faça as vezes em tudo. No entanto, então não seria simplesmente coadjutor, mas sim é e tem o nome e os
poderes dum "adjutor". O "adjutor" é dado, quando um pároco por uma
causa permanente é inábil para exercer o seu múnus (c. 475, § 1); o
coadjutor é dado quando por causa da multidão dos fiéis ou outras causas o pároco sozinho não pode dar conta da administração da paróquia
(c. 476, § 1).
A Comissão Pontifícia, respondendo ad VI: "Provisum in citato can.
476, § 6", de forma alguma afirmou: "si in omnibus cooperator supplet
parochum et adjuvat in universo parceciali ministerio", pode dar licença
para determinado sacerdote assistir a matrimônio determinado. Esta resposta diz apenas: o que o coadjutor pode e não pode está indicado no §
6 do cân. 476. Notamos também que a força da dúvida proposta (acl
VI) não está só nas palétvras, se o coadjutor podia dar tal licença 011
delegação, mas se a podia dar "inscio parocho", deixando esta cláusula
entrever que o proponente fazia parte cios autores que julgavam os
coadjutores revestidos de tal poder. E' possível que, por causa desta
cláusula final, a resposta da Comissão veio assim ambígua, não querendo
na hora dirimir a controvérsia existente entre os autores.
Não havendo sido solucionada, por esta resposta ambígua, a dificuldade existente, a controvérsia continuou acalorada, como atesta P. Cosmas S ar to ri em Enchiridion Canonicum, pág. 282. Uns negavam aos
vigários coadjutores, ainda que universalmente delegados a assistir a matrimônios, o poder de subdelegar outros sacerdotes determinados, enquanto outros autores lhes atribuíam este poder. De ambos os lados dos
litigantes havia doutores de renome, de maneira que desta controvérsia
resultou um legítimo "dubium iuris" (c. 209). Cessou a controvérsia com
a resposta ela Comissão Pontifícia de 28 de Dez. de 1927, ad 1: "An
vicarius cooperator, qui ad normam hujus canonis (1096) a parocho vel
loci Orclinario generalem obtinuit delegationem assistendi matrimoniis,
alium determinatum sacerdotem subdelegare possit ad assistendum matrimonio determinato." Resp.: "Affirmative." Desta nova resposta tiraram
comumente os autores a conclusão: os vigários coacljutores não têm, pelo
Direito Canônico, poder algum para assistir a matrimônios, mas necessitam para tanto de delegação explícita, podendo recebê-la, segundo o cân.
1096,. de maneira geral. Eis, o que desde 1927 se consolidou, entre os
canonistas, como doutrina comum. Mas ainda não se acalmaram de todo
os espíritos. Isto nos •mostra um novo recurso à Comissão Pontifícia,
instituído em Setembro de 1933, cujo teor é o seguinte: "Cum vicarius cooperator ex prrescripto can. 476, § 6 debeat ratione officii parochi vicem supplere eumque adjuvare in universo paro~··iali ministerio,
qureritur: an valide assistere matrimoniis possit atque etium delegare ad
assistendum iisdem, si ex statutis dicecesanis aut ex litteris Ordinarii vel
ex parochi commissione non constei ele facta iurium limilatione." Resp.:
"Negative ad utrumque."
O consulente, que propôs esta dúvida à Comissão, supunha que os
vigários coadjutores, pelo cân. 476, § 6, possuíam certos poderes e di-
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reitos. Mas a resposta "negative ad utrumque" veio-lhe ensinar o contrário. Esta resposta afirma: ainda que os coadjutores, segundo o cân.
476, § 6, em virtude de seu ofício, devam suprir as vezes do pároco e
auxiliá-lo em todo ministério paroquial e, ainda que conste de não terem
sido limitados os seus poderes, em virtude de seu ofício "supplere vicem
parochi", não têm poder algum. E, por isso, não podem vàlidamente assistir a matrimônios, nem dar licença ou delegação a outro sacerdote para
a assistência matrimonial. Indiretamente diz mais uma vez esta resposta: o que os coadjutores podem, isto se deduz dos estatutos diocesanos, das letras do Ordinário e da comissão do pároco. Eis o sentido
da resposta do dia 13 de Setembro de 1933.
Ela foi dada pelo próprio Presidente da Comissão Pontifícia; mas
não foi publicada no órgão oficial da Sé Apostólica, em Acta Apost. Sedis.
Veio à luz em várias revistas canônicas e teológicas. Em consequência
disto surgiu nova controvérsia entre os autores. (P. Cosmas S ar to ri,
em Enchiridion Carzonicum, pág. 283, dá um ótimo resumo desta nova
controvérsia.) Vários autores impugnaram a resposta do Presidente da
Comissão, afirmando ser sem valor por não ter sido publicada em Acta
Apost. Sedis. Outros autores, ao contrário, defendiam-na por ter sido
dada pelo próprio Presidente da Comissão, e reconheceram-lhe um valor
"oficioso", como é costume dizer-se. Esta controvérsia prolongou-se através de várias revistas eclesiásticas até 31 ele Janeiro ele 1942, quando
veio nova resposta, oficial e autêntica; resposta essa que plenamente
confirmou a precedente de 1933. Ei-la: "An vicarius cooperator ratione
officii, de quo in can. 476, § 6, matrimoniis valide assistere possit." Resp.:
Negative. Por conseguinte (cfr. Periodica, 1942, pág. 196), a segunda parte do cân. 476, § 6: " ... sed, nisi aliud expresse caveatur, ipse (cooperator) debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adjuvare in universo parreciali ministerio ... " deve ser entendida da seguinte maneira:
somente em virtude do seu ofício, os coadjutores não podem vàlidamente
assistir a matrimônios, mas precisam ter delegação, geral ou particular,
seja do pároco, seja do Ordinário ou dos estatutos diocesanos. "Ratione
officii" significa: enquanto fazem as vezes do pároco. Tal ofício "parochi
vicem supplere" não implica nenhum direito ou poder que lhe seja anexo
pelo Direito comum, pelo Código. Mas todos os direitos e obrigações do
coadjutor "quatenus vicem supplet parochi" lhe devem advir de outra
fonte, isto é: ou dos estatutos diocesanos (delegatio a iure) ou das letras do Ordinário ou por comissão da parte do pároco (delegatio ab homine). Portanto, para que os coadjutores possam vàlidamente assistir a
matrimônios, têm necessidade da delegação (a iure vel ab homine), geral ou particular.
O último decreto, de 1942, é verdade, declara sàmente que o coadjutor, em razão de seu ofício, não pode vàlidamente assistir a matrimônios,
mas que deve receber delegação para isto, nada dizendo sobre se pode
ou não, em razão de seu ofício, dar licença (delegação) a sacerdote
determinado para assistir a matrimônio determinado. Nem era preciso a
Comissão mencionar expressamente este ponto; porque se o coadjutor
pessoalmente não pode vàlidamente assistir a matrimônios, como poderia
dar tal faculdade a outros: "nemo dat quod non habet." Até dos párocos
e Ordinários afirma o cân. 1095, § 2: " ... si valide possunt assistere matrimoniis, possunt quoque alii sacerdoti licentiam dare ut intra fines sui
territorii matrimonio valide assistat." E' lógico, quem não tem este poder,
não o pode dar a outros.
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O cân. 476, § 6, como vimos muitas vezes, cita também como fonte
de poderes dos coadjutores os estatutos diocesanos. Consultamos, por isso,
na medida do possível, tais estatutos, sobretudo o Con. Plen. Am. Lat.
e a antiga Carta Pastoral Coletiva: o primeiro é documento válido em
toda América Latina; o segundo constitui a norma para grande parte das
dioceses do Brasil; e encontramos também casualmente a norma vigente
na Arquidiocese de Olinda.
O Con. Plen. Am. Lat. determinou no número 275: "ln synodo dicecesana, fiat accurata clescriptio obligatiomun et iuri1w1 coadjutorwn parochorum, prre oculis habitis legitimis regionis consuetudinibus, populorum
indigentiis, et omnino servatis canonicis prrescriptionibus. . . Sciant tamen
coadjutores hujusmodi, ipsis 1zon licere matrimoniis assislere absque legitima delegatione."
Da Carta Pastoral Coletiva nos interessam aqui os seguintes números: n. 1230: "Os coadjutores exercerão somente as funções paroquiais
que pelo Ordinário ou pelo pároco lhes forem designadas"; n. 1231:
"Para facilitar o serviço paroquial, será bom que o pároco dê ao seu
coadjutor faculdades amplas, ainda para assistir aos matrimônios, cujos
processos preparatórios tiverem sido terminados com a cláusula - ncio
consta nenhum impedimento - além cios dispensados, se os houver"; 11.
393: "A fim de evitar dúvidas futuras, quando seus paroquianos pretenderem casar-se em outra paróquia perante sacerdote determinado, os
Revdos. párocos dêm a licença, por escrito e diretamente ao pároco dessa paróquia, porque só o pároco territorial poderá delegar a jurisdição
necessária para a validade do casamento, que há de ser celebrado no seu
território, segundo o decreto Ne temere. Esta delegação também deverá
ser passada por escrito, mas mio poderá ser dada pelos Revdos. coadjutores, que a isso não estiverem autorizados pelo Ordinário 011 pelo
pároco."
Arquidiocese de Olinda: Qual era a norma na Arquidiocese de Olinda, antes do novo Código, nos ensina Marcolino Pacheco de A ma r a 1
em seu Compêndio de Teol. Moral, vol. III, n. 2593. Ali ele pergunta:
"Pode o coadjutor vàlidamente assistir a casamentos sem delegaçcio do
pároco?" E responde: I.º Sim, se fizer as vezes do pároco defunto ou
ausente; porque então é delegado "ad universitatem causarum", e pode
também neste caso subdelegar. 2.º Ncio pode, se estiver presente o pároco
na freguesia. Falamos relativamente aos nossos usos. Eis o que dizem
as provisões de coadjutores neste bispado (Olinda) acerca da jurisdição
de que eles gozam: "Poderá (o coadjutor) exercer a jurisdição paroquial
em toda a sua extensão, ainda mesmo a respeito dos matrimônios, na
ausência do Revelo. pároco, no caso que este outra providência não dê."
O que ensinam estes documentos ou estatutos? O Con. Plen. Am. Lat.
ensina que os coadjutores não têm poderes para assistir a casamentos,
mas que devem receber a necessária delegação, recomendando ao mesmo
tempo que nos sínodos diocesanos sejam acuradamente descritos e designados os direitos e obrigações dos coacljutores. A Pastoral Coletiva
recomenda, por sua vez, aos párocos que clêm faculdades amplas aos
seus coadjutores, também para poderem assistir aos matrimônios, cujos
processos estiverem concluídos, advertindo, entretanto, os coadjutores que
não podem delegar os seus poderes, a não ser que tenham para isto a
devida autorização do Ordinário ou do pároco. Em Olinda tinham os
coadjutores delegação geral para assistir a matrimônios, como substitutos do pároco defunto ou ausente da paróquia. O primeiro (substituto
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do pároco defunto) tem hoje o nome de administrador da paróquia (e.
472, n. 2.º) com poderes paroquiais; o segundo (substituto do pároco
ausente) tinha delegação ad universitatem causarum, como hoje pode ter
0 vigário coadjutor.
Depois de tantas explicações, chegou afinal o momento para que
tentemos dar uma explicação da misteriosa obscuridade do decreto 295,
§ 2. Para facilitai· a compreensão aos leitores, vamos repetir mais uma
vez aqui o que afirma este § 2 do decreto 295: "Vicarius cooperator,
si parochum adjuvat in universo parceciali ministerio ad norm. can. 476,
§ 6, potest determinato sacerdoti licentiam dare assistendi determinato
matrimonio; quin imo, si a.d normam c. 1096, § 1 a parocho vel ab
Ordinario toei generalem obtinuerit delegationem assistendi matrimoniis,
potest aliuin sacerdotem determinatum subdelegare ad assistendum matrimonio determinato."
A expressão "potest determinato sacerdoti licentiam dare", isto é,
delegar, emprega-a o Código, quando se trata de quem possui poderes
ordinários (cfr. cân. 1095, § 2); a expressão "potest subdelegare" é
empregada quando se trata de quem tem apenas poderes delegados.
Portanto, declarando o decreto 295, § 2, na sua primeira parte, "si
vicarius cooperator parochum adjuvat in universo parceciali ministerio, ad
normam can. 476, § 6, potest determinato sacerdoti licentiam dare", afirma, com esta locução, que neste caso o coadjutor tem poderes ordinários,
em virtude dos quais pode delegar ou dar licença. . . E, em abono desta
sua afirmação, citam os compositores do decreto, na nota marginal, a
resposta da Comissão Pontifícia de 20 de Maio de 1923, ad V. Mas
esta resposta ad V (vide supra) trata exclusivamente do "adjutor" que,
de fato (seg., e. 475, § 2, primeira parte), tem poderes ordinários.
Aqui está o erro, segundo nossa humilde opinião; porque, como já se
frizou, o "adjutor" é dado a um pároco, inábil por uma causa permanente, de exercer devidamente o seu múnus; o "coadjutor", porém, se o
pároco, pelo grande número de fiéis ou outras causas não pode convenientemente sozinho cumprir os deveres do paroquiato. Ora, esse coadjutor
como tal, em sua qualidade de coadjutor, não tem poderes ordinários,
nem jamais os teve, mas só poderes delegados.
NB. Um leitor da REB - seja dito de passagem - estranhou a
nossa tradução da palavra "cooperator" por "cooperador", adotada por
nós cm artigos precedentes publicados na REI3; declaramos que, de propósito, adotamos essa tradução menos correta ou até errônea, para nfto
causar confusão na mente de leitores menos entendidos nesta matéria. E'
que, segundo o Código, "adjutor" e "cooperator" (coadjutor) são pessoas bem diferentes e com poderes distintos. Além disso, julga esse leitor
que aqui no Brasil é opinião comum que os coadjutores, por sua nomeação, têm "eo ipso" delegação "ad universitatem causarum". Tal opinião,
ainda que seja comum, não muda o estado elas coisas, porque tanto a
lei universal como também as nossas leis particulares são contrárias a
tal opinião.
Nossa Conclusão.
Terminando este exame acerca do misterioso decreto 295, § 2, do
Concílio Plenário Brasileiro, a nossa conclusão, que a muitos poderá
parecer atrevida, e que pessoalmente nos custa manifestar aqui,
mas que nos vemos obrigados a tirar em força do texto e contexto do
mencionado decreto, é esta: A primeira parte do decreto 295, § 2 ncío
exprime a verdade, contém, pelo contrário, uma afirmaçc1o errônea, cons41
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titui um erro lamentável. Isto nos mostrarão as três hipóteses excogitáveis
sobre o seu sentido: a) Ou os PP. Conciliares queriam, com esta primeira parte do decreto, reconhecer nos coadjutores "se auxiliam o pároco em
todo o ministério paroquial seg. o cân. 476, § 6", poderes ordinários.
Esta hipótese não é admissível. Razão principal: Respostas da Comissão
Pontifícia, dadas antes e depois da celebração do nosso Concílio Brasileiro, negam expressa e peremptôriamente aos coadjutores, como tais,
poderes ordinários. "Ratione officii sui" não tem poderes. b) Ou os PP.
Conciliares queriam, com esta primeira parte do § 2, transformar os
coadjutores "que auxiliam o pároco em todo o ministério paroquial" em
"adjutores" com os poderes próprios dos párocos, isto é, ordinários. Também isto não é possível de uma maneira tão generalizada. Título e poderes
de vigário adjutor só competem àqueles sacerdotes (podem sér coadjutores), que em tudo fazem as vezes do pároco inábil por uma causa permanente (c. 475, §§ 1 e 2). c) Ou os PP. Conciliares queriam, com esta
primeira parte do § 2, (o que estatutos conciliares, estatutos diocesanos,
etc., podem fazer), entregar, de uma vez para sempre, a todos os coadjutores das dioceses do Brasil, que auxiliam o pároco em todo o ministério
paroquial, a delegação geral (delegatio a jure). Também esta hipótese
é insustentável. Tem sua contradição no próprio texto do § 2, que diz
que estes coadjutores "possunt licentiam dare", isto é, delegar; pois, a
ser verdadeira a hipótese, deveriam ter dito "possunt subdelegare". Além
disso, a segunda parte do mesmo § 2, nesta hipótese, seria ao menos supérflua; teria valor só para os poucos coadjutores que, por acaso, não
ajudam o pároco em todo o ministério paroquial. Enfim, nós não podemos
dizer outra coisa senão que a formulação deste decreto está errada.
Ap€ndice. - Mais um pequenino apêndice. Um outro leitor da REB
encontrou ainda uma ligeira dificuldade no caso publicado na REB (1947,
fase. 2, pág. 394), a que aqui queremos responder brevemente; porque o
decreto 295, §§ 4 e 5, trata também deste assunto. Eis o que nos escreveu este leitor: "Em que sentido a gente eleve tomar uma lei sinodal se houver tal lei - que restrinja o tempo da ausência do pároco, segundo o cân. 465, § 4, para cinco dias ou menos ainda? Apesar disso o sacerdote que substitui o pároco, continua sendo simples sacerdote delegado,
como V. Revma. explicou, ou, por causa dessa restrição, passa a ser
equiparado ao "Vigário Substituto" de "ultra hebdomadam"?
Respondemos: Damos mais uma vez a definição do vigário substituto
como no-la oferece o cirn. 474: "Vicarius substitutus qui constituitur ad
normam can. 465, §§ 4, 5 et can. 1923, § 2, locum parochi tenet in omnibus qm:e curam animarum spectant, nisi Ordinarius toei vel parochus
aliquid exceperint." O nosso Concílio Plenário (d. 295, § 5) chama o
substituto indicado no § 5 do cân. 465 de vigário suple:1te; as leis sinodais da Baía lhe dão até o nome de substituto suplente. Isto enfim
pode-se fazer. O Código, porém, dá a todos os tr€s, indicados no cân.
474, o título de vigário substituto. Agora, se uma lei sinodal exige dos
párocos que peçam licença do seu Bispo para uma ausência de cinco dias
ou menos ainda, pode sem dúvida fazê-lo. E' uma lei disciplinar que, ao
nosso ver, visa unicamente o bem das almas. Provàvelmente tal lei sinodal quer dificultar aos vigários as saídas da freguesia, obrigando-os assim a guardar melhor a lei da residência. De forma alguma pode tal lei
sinodal (lei particular) modificar essencialmente a lei universal da Igreja
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que dá título e poderes de vigário substituto sómente ao sacerdote que
faz as vezes do pároco ausente da paróquia "ultra hebdomadam".
Frei A 1 eixo, O. F. M. (Petrópolis.)

Bispo e Cura da Catedral.
Um alto dignatário da Igreja sugeriu-nos a ideia de escrever um artigo na REB sobre as relações jurídicas entre Bispo e Cura da Catedral
nas dioceses sem Cabido, caso este que fàcilmente se verifica aqui no
Brasil nas dioceses novas. Nestas circunstâncias, sendo a cidade episcopal
pequena, t servindo a igreja paroquial, talvez a única na cidade, ao
mesmo tempo para igreja catedral, a posição jurídica do Bispo e Cura
da catedral, nos serviços e atos na mesma igreja paroquial-catedral, não
está, ele fato, clara e nitidamente delineada e determinada pelas leis canônicas, podendo acontecer que o Sr. Bispo pràticamente se torne o
coadjutor do Cura ou, viceversa, o Cura da catedral o coadjutor cio Bispo.
Este caso das igrejas paroquiais-catedrais sem Cabido não foi contemplado pelo Código do direito canônico; e isto talvez por se tratar
duma situação transitória. Tampouco conhecemos decisões das Congregações Romanas sobre este assunto. Em nossas pesquisas através dos
autores só encontramos dois que mencionam o nosso caso: R e g a t i 1 1 o,
S. ]., que,· em lnstit11tiones ]11ris Carzonici aborda este assunto de passagem, quase só indiretamente; e Gonzalo Arte eh e, Vigário Forâneo
de Los Angeles (Chile), o qual em seu livro Derecho Práctico Parroq11ial,
n. 175 ssq., estudou mais a fundo esta questão. O presente artigo, em
grande parte, não será outra coisa senão uma reprodução das elocubrações de P. Gonzalo Arteche.
Arteche encabeça o seu estudo pelo cânon 20, que assim reza: "Quando sobre uma determinada matéria não existe prescrição expressa da
lei, nem geral, nem particular, deve-se tomar a norma, - a não ser que
se trate da aplicação de uma pena, - das leis dadas para casos semelhantes; dos princípios gerais do Direito aplicados com equidade canônica; do estilo e prática da Cúria Romana; do parecer comum e constante dos doutores."
Depois, nas notas preliminares, menciona A r t e e h e que, de regra
geral, ocorre este caso de igreja paroquial-catedral sem Cabido nas dioceses que, ao serem criadas, carecem: a) de igreja catedral, por não
disporem de recursos para construí-la; e b) de Cabido, por falta de
clero suficiente ou por falta de frutos necessários ao honesto sustento
dos cônegos. Por estas razões uma igreja paroquial existente na cidade
é declarada igreja catedral, não se verificando nesta transformação de
igreja paroquial para catedral nenhuma das inovaçües de que tratam
os cc. 1419-1430; porque não é o benefício paroquial modificado, mas
sómente a sua sede, isto é, a igreja paroquial é que passa a ser simultâneamente também igreja catedral. Não há, pois, união nem conversão de
benefícios; a paróquia continua subsistindo, como se nada houvesse ocorrido. Uma coisa é a paróquia com seus elementos constitutivos e integrais; outra a igreja paroquial, lugar sagrado e sede da paróquia. Uma
coisa é o beneficio paroquial com seus elementos constitutivos; outra
a igreja que é susceptível de benefícios, v. g. a catedral. Em uma palavra, nestas circunstâncias a igreja paroquial, sede do benefício paroquial, vem a ser ao mesmo tempo igreja catedral, isto é, torna-se uma
41*
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dupla igreja: paroquial-catedral. Eis tudo. E isto sempre será assim, nestes casos, a não ser que a S. Sé, elevando uma igreja paroquial à dignidade de catedral, determinar o contrário.
Dadas estas noções preliminares, cita A r t e c h e, como primeira lei
dada para casos semelhantes, o cânon 415, que regula as relações jurídicas entre Cabido e Cura da catedral, a não ser que um indulto da S. Sé
ou uma convenção especial, feita no ato da ereção da paróquia e aprovada pelo Ordinário do lugar, haja estabelecido algo em contrário.
Os segundo e terceiro parágrafos deste cânon enumeram e especificam portanto os direitos de ambas as partes, do Cabido e do Cura. O
quarto recomenda-lhes que não se estorvem mútuamente no exercido das
funções sagradas, e que, surgindo entre eles algum conflito, o Ordinário
do lugar dirima por sua autoridade a questão, o qual deve, antes de
tudo, cuidar para que haja sempre, e em hora mais conveniente aos fiéis,
a instrução catequética e explanação do santo evangelho. No quinto parágrafo, enfim, declara o Legislador que os Capitulares não somente não
devem estorvar o pároco na cura de almas, mas que até, por caridade,
estão obrigados a lhe prestar o seu auxílio segundo as determinações do
Ordinário do lugar. Como se vê, este cânon que trata das relações jurídicas
entre Cabido e Cura da catedral, se refere a um caso semelhante ao
que aqui nos ocupa, onde se trata das relações entre o Bispo e Cura da
catedral sem Cabido. Na igreja paroquial-catedral com Cabido se apresenta a seguinte graduação de relações: o Bispo, o Cabido, o Pároco;
nas igrejas paroquiais-catedrais sem Cabido, estas se limitam ao Bispo
-e pároco.
Nesta altura, para circunscrever as relações jurídicas entre Bispo
e Cura da catedral segundo as normas do cânon 415 supracitado, recorre A r t e c h e ao cânon 479, § 1, pelo qual nos é dada a definição
do "Rector ecclesire", declarando que nem o Cabido nem o pároco são
reitores de igrejas em sentido estrito da palavra, mas reitores de igrejas
em sentido lato, conforme afirmam unânimemente os autores. Portanto,
corno nas igrejas paroquiais-catedrais com Cabido é esse o reitor da
igreja, em nosso caso o será o pároco e não o Bispo, a quem evidentemente não correspondem as coisas estabelecidas no cânon 415, § 3.
Sem dúvida a catedral é a igreja do Bispo que nela celebra as suas
funções episcopais e ensina como supremo Pastor e Mestre da diocese.
Contudo, o uso da igreja catedral corresponde primária e habitualmente
ao pároco, que eleve atender ao culto divino e exercer nela a cura de
.almas; e acidentalmente ao Bispo, o qual não pode impor ao pároco
limitação alguma nas funções paroquiais (c. 462), caso o próprio Bispo
as não exerça pessoalmente. Não obstante, pode o Bispo ensinar a doutrina cristã e pregar o Evangelho; pois, longe de com isto impedir o
ministério paroquial, antes o confirma, exercendo-o ele próprio corno
Pastor supremo da diocese. Tudo isto se deduz das prescrições do cân.
415 que considera um caso semelhante ao que aqui nos ocupa. Mais adiante, ao falarmos da cura de almas, tocaremos outra vez neste ponto.
Segundo o teor do cân. 1303 § 1 deve a igreja catedral fornecer
_gratuitamente ao Bispo e seus assistentes "sacram supellectilem" (c. 1296,
§ 1), quando celebra o sacrifício da missa e demais funções pontificais,
ainda que só privadamente; e isto não apenas celebrando o Bispo na
igreja catedral, mas também quando celebra nas outras igrejas ela cidade episcopal e seus subúrbios. Esta obrigação, é evidente, incumbe também às igrejas catedrais-paroquiais sem Cabido, de que aqui tratamos.
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A custódia da SS. Eucaristia está nestas igrejas catedrais-paroquiais
sem Cabido aos cuidados do pároco, do Cura da catedral (e. 415, § 3,
n. 1, e. 1265, § 1). Não havendo Cabido, não se celebram nestas igrejas
catedrais as funções corais diante do altar-mor, devendo, por conseguinte,
a SS. Eucaristia ser guardada habitualmente no altar-mor segundo as
prescrições do cân. l 286, § 2, a não ser que se verifique a cláusula deste
mesmo § 2: "nisi aliud venerationi et cultui tanti sacramenti commodius
et decentius videatur."
O cânon 415 não dá autorização ao Cabido a reservar-se o altar-mor
nas igrejas catedrais-paroquiais; o mesmo devemos afirmar com respeito
ao Bispo nas igrejas catedrais-paroquiais sem Cabido. Também o Bispo
não poderá reservar-se o altar-mor para suas funções pontificais, que,
nestas circunstâncias, em primeiro lugar realizar-se-ão raras vezes; além
disso, tal reservação seria odiosa, seria contra as solenidades paroquiais
e comodidade dos fiéis.
A Cura de Almas.
O cânon 471, falando das paróquias unidas com uma pessoa moral
(ecclesia capitularis, domus religiosa, etc.), diz que nestes casos deve
ser nomeado ·um vigário atual para exercer a cura de almas, declarando
no § 4: "ad vicari11m exclusive pertinet tota animarum cura cum omnibus
parochorum iuribus et obligationibus ad normam iuris communis et secundum probata statuta dkecesana vel laudabiles consuetudines." Contempla também este cânon um caso semelhante ao de que aqui tratamos.
Ora, se ao vigário atual do Cabido (c. 471, § 4) pertence toda cura
de almas com todos os direitos e obrigações dos párocos, com maior
força de razão pertencerão ao pároco das igrejas catedrais-paroquiais
sem Cabido todos esses direitos e obrigações, não podendo o Bispo restringir seus direitos nem ampliar suas obrigações além do que pode com
os demais párocos, isto é, conforme o Direito lho permitir. Pois, neste
nosso caso, o pároco não tem apenas a cura atual de almas, mas também a habitual, ou seja: toda cura de a.lmas.
Contudo, pode o Bispo exercer na igreja catedral-paroquial não sàmente as funções episcopais a ele reservadas, como por ex. ordenações,
confirmação, batismo de adultos, etc., mas também as funções paroquiais,
quando quiser exercê-las, como pode fazer em qualquer outra igreja paroquial. Escreve P ruem me r (C. ]. C. n. 152), citando um texto de
Bento XIV: "Etsi iurisdictio parochi ab episcopo pendeat eique subiaceat,
11011 est tamen delega ta, sed ordinaria; nec potest sine legitima causa
aut prorsus auferri aut adeo imminui, ut fere inanis remaneat. Nihilominus
hrec iurisdictio ordinaria parochi minime impedit, quominus episcopus sit
quoque pastor ordinarius et immediatus omnium fidelium direcesanorum.
Quare dicit S. Thomas: Super eandem plebem immediate sunt et sacerdos
parrecialis et episcopus et Papa. Episcopus igitur valet in omni parrecia
sure direcesis exercere omnia munia par(J!cialia, etiam invito parocho, idque
non solum per semetipsum, sed etiam per alium sacerdotem delegatum."
Rega ti 11 o, S. J. (lnst. ]. C. vol. 1, n. 602), depois de dizer que
o poder do pároco se estende a todos que na sua paróquia têm domicílio,
quase-domicílio ou moradia equivalente, com respeito a certos atos, e aos
vagos, a não ser que forem isentos de sua cura (e. 464, 94, 1097, § 1,
n. 2, 881, § 1, etc.), declara, falando das limitações do poder paroquial,
o seguinte:
1) Quanto ao exercício do poder paroquial, poderá ser limitado pelo
poder cumulativo e eminente do Bispo, que é o pastor ordinário e ime-
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diato de todos e de cada um dos diocesanos; e, ainda que o Bispo não
possa arbitràriamente tirar ao pároco o poder ordinário ou limitá-lo de
tal maneira que seja pràticamente reduzido a nada ou que o pároco
venha a ser quase somente um delegado episcopal, pode contudo restringi-lo dentro dos limites previstos pelo Direito.
2) Pode também o próprio Bispo exercer a cura de almas ou confiar certos ministérios a outrem, diz R e g a t i 11 o, citando os cc. 475 e
2147, § 2, n. 5. O cânon 475 parece referir-se à primeira parte, isto é,
às palavras "o próprio Bispo pode exercer a cura de almas"; pois este
cânon trata do vigário adjutor a ser dado ao pároco incapaz de exercer
o seu múnus por uma causa permanente e pessoal. Neste caso, - assim
interpretamos Regatillo, - pode o próprio Bispo tomar sobre si o encargo do vigário "adjutor". Mas não pode o Bispo conferir-se a si mesmo o benefício paroquial; pois obsta a proibição do cânon 1437: "Nemo
potest beneficium sibi ipse conferre." E os autores, interpretando o cânon,
dão como exemplo: "ideo nequit episcopus, jam actu retinens beneficium
sui episcopatus, semetipsum constituere parochum ecclesire cathedralis vel
parrecialis." O outro cânon citado por Regatillo (cân. 2147, § 2, n. 5)
parece visar o "confiar certos ministérios a outrem." Poi~ declara este
cânon ser causa suficiente para remoção do pároco a incompetência dele
em administrar os bens materiais, quando este mal não poderá ser remediado de outra maneira: "mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesire aut beneficii damno, quotles huic maio remedium afferri 11equeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis
aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat."
3) Pode o Bispo, por uma causa grave, eximir da cura do pároco
as comunidades religiosas e casas pias existentes no território da paróquia
e não isentas pelo Direito, entregando-as aos cuidados de outro sacerdote
como capelão (c. 464, § 2 e 514, § 3).

Dos Direitos de Estola.
Com a precedente questão sobre as relações entre Bispo e Cura da
catedral, no que diz respeito à cura de almas, coere intimamente esta
outra sobre os direitos de estola. A quem devem ser entregues os rendimentos de estola no caso de o Bispo exercer uma função paroquial?
Antes de tudo, convém relembrar que Frei X avie r, tratando na
REB de 1946, págs. 156-162, dos direitos de estola, chegou à conclusão
que, aqui no Brasil, os direitos de estola não são bens beneficiais mas
quase-patrimoniais, conclusão essa que encontramos expressa nas seguintes fórmulas: "no Brasil quase todas as paróquias são constituídas sem
dote. . . os rendimentos de estola no Brasil não podem ser considerados
rendimentos beneficiais no sentido estrito da palavra. . . os rendimentos
de estola no Brasil não têm o caráter de rendimentos beneficiais, porque
os direitos de estola não foram declarados dote do benefício paroquial."
A esta mesma conclusão chega também R e g a t i 11 o em Casos de
Derecho Carzonico, n. 260, conforme nos ensina Oonzalo A r te c h e em
seu Derecho Práctico Parroquial, n. 710, onde menciona "os muito bons
argumentos" sobre quais se estriba Regatillo cm suas afirmações, aprovando e subscrevendo Arteche de sua parte o parecer de Regatillo. Ora,
Arteche, descrevendo o que são bens de estola, diz: são rendimentos que
o pároco recebe por ocasião de certas funções paroquiais, como sejam:
batismo solene, proclamas, alocuções ("amonestaciones"), assistência matrimonial, bênção nupcial, funerais, procissões e bênçãos solenes. . . Com
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relação a estes ofícios paroquiais declara agora o cânon 463, § 3: "Licet
parochiale aliquod officium ab alio fuerit expletum, prrestationes tamen
parocho cedunt, nisi de contraria offerentium voluntate certo constat circa
stlmmam qure taxam excedit"; acrescenta W e r n z - V i d a 1 : "quia ratione
mllneris ad parochum pertinent."
Em suas anotações a este cânon escreve A r t e e h e : "Opinam alguns que, exercendo o próprio Bispo alguma função paroquial, por ex.,
batismo, assistência matrimonial, cessa este direito do pároco aos respectivos rendimentos de estola da dita função paroquial. Outros, ao contrário, opinam que segundo a regra geral não cessam tais direitos do
pároco; porquanto, dizem, os direitos de estola se percebem não pelo trabalho mas sim por ocasião da administração dos sacramentos e sacramentais. E, além disso, o cân. 463, § 3 não distingue entre substituição
legítima e ilegítima nas funções paroquiais, nem faz outra distinção qualquer; cessaria sem dúvida, dizem, tal direito do pároco: a) se o Bispo
batizar um adulto ou assistir ao casamento de consciência, atos atribuídos
pelo Direito ao Bispo; b) se o Bispo, em razão do bem comum, se reservar a si mesmo certas funções do ofício paroquial.

Da Administração Temporal.
Estabelece o cànon 1182, § 1: "A administração dos bens destinados
à reparação e ornamentação da igreja catedral e exercício do culto divino na mesma incumbe ao Bispo juntamente com o Cabido; a administração dos mesmos. bens na igreja paroquial corresponde ao pároco."
1. Segundo este cânon, em nosso caso, assim opina A r te e h e, a
administração destes mesmos bens deverá ser feita pelo Bispo com o pároco. Mais adiante tornaremos a falar desta afirmação, especificando-a.
P. V e r m e e r s c h parece ser de outra opinião, reservando a administração exclusivamente ao Bispo. Ele escreve (Epitome /. C., II, n. 492):
"Quid in direcesibus, ubi desiderantur capitula cathedralia? Cum cretus
Consultorum, de quo in can. 427, capitulum non suppleat nisi in iis rebus
qure ad dicecesis gubernationem spectant, hi nullatenus intervenire debent.
Omisso capitulo, quod abest, restat igitur ut administrationem sinamus
esse penes episcopllm, observatis prrescriptis generalibus cc. 1519-1528."
Dissemos "parece que P. Vermeersch é de outra opinião", porque não
sabemos se Vermeersch se refere somente às igrejas catedrais que não
são ao mesmo tempo paroquiais, ou se inclui também as igrejas paroquiais-catedrais.
2. Bens e frutos do benefício paroquial. A r te c h e, para especificar
detalhadamente a sua opinião, fala primeiro dos bens e frutos do benefício paroquial, dizendo: convém advertir antes de tudo: a) que os
frutos do benefício paroquial (direitos de estola, primícias, porção paroquial, etc.) não são apenas da exclusiva propriedade cio pároco, mas
também a sua administração pertence ao pároco (cc. 463, 1410, 1502,
1507, 1496, etc.); b) que os encargos do benefício parqquial (pensões:
c. 1429, § 2; catedrático: c. 1504; seminarístico: c. 1355; media annata:
c. 1482, etc.) gravam o próprio benefício paroquial; c) que o pároco é
o administrador nato de todos os bens, móveis e imóveis, que por qualquer título pertençam ao benefício paroquial, contanto que de fato façam
parte do dote do benefício (c. 1410); c) que o Bispo tão-somente administra, e precisamente juntamente com o pároco, os bens a que se refere
o cân. 1182, bens destinados à reparação, ornamentação e culto divino
na igreja paroquial-catedral.
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3. Nos juízos contenciosos em que está envolvida a igreja catedral,
ou como autora ou como ré, ela é representada pelo Ordinário ou pessoalmente ou por intermédio de um seu procurador ou pelo procurador da
justiça (c. 1653, § 1). Sendo a igreja paroquial a que está envolvida em
tais juízos, será representada pelo pároco (c. 1653, § 2); mas pode ser
representada, em caso de negligência do pároco, pelo próprio Ordinário
ou um seu procurador, para defender os direitos da igreja paroquial;
ou ainda, quando se trata dum conflito entre os direitos do pároco e os
da igreja paroquial. - NB. No primeiro caso, para que o Bispo possa
agir licitamente, necessita, segundo os vários casos, ou do conselho ou
do consentimento das pessoas mencionadas no mesmo cânon (c. 1653, §
1). O pároco, por sua vez, precisa da licença do seu Ordinário para poder representar nos ditos juízos a sua igreja paroquial (cc. 1526, 1476).
Agora surge a questão: a quem compete representar · nos mesmos
juízos a igreja paroquial-catedral de que tratamos? Parece, diz A r te c h e, que: a) se o juízo versa acerca dos direitos espirituais elas ditas
igrejas ou acerca dos bens temporais da fábrica da igreja paroquial-catedral, o representante ela mesma em juízo será o Ordinário, com o conselho
ou consentimento, conforme os vários casos, dos Consultores diocesanos
ou do Conselho da administração; b) tratando-se, porém, cios bens da
fábrica ou dos bens do benefício paroquial ou dos direitos espirituais
deste, o representante será o pároco com a licença do Ordinário ou do
Vigário Forâneo conforme os casos. E acrescenta: como esta questão
pode dar margem a conflitos, impõe-se uma declaração da autoridade
competente.
4. O cânon 1576 dispõe que sejam as causas contenciosas sobre os
direitos ou bens temporais da igreja catedral reservadas a um tribunal
de três juízes. Ora, tratando-se de· favores, A r te c h e é de opinião que
as igrejas paroquiais-catedrais devem partilhar este favor, devendo suas
causas contenciosas também ser julgadas por um tribunal de três juízes.
Reparação da Igreja.

Segundo o teor do cân. 1186, a obrigação de restaurar a igreja catedral e a igreja paroquial, salvo especiais e legítimos costumes, deve obedecer à seguinte ordem:
a) Igreja catedral: 1.º esta obrigação onera em primeiro lugar os
bens da fábrica, salvo a parte necessária para o culto divino e para a
administração ordinária da mesma igreja; 2.º em segundo lugar incumbe este ônus ao Bispo e cônegos, pro rata das suas utilidades, deduzindose o necessário para sua côngrua sustentação; 3.º incumbe este ônus aos
diocesanos.
b) Igreja paroquial: Incumbe este ônus I.º aos bens da fábrica ela
igreja, com as mesmas ressalvas, como acima ficou dito da igreja catedral; 2.º ao Patrono; 3.º aos que percebem frutos provenientes da igreja
segundo a taxa estabelecida pelo Ordinário e pro rata dos rendimentos de
cada um deles;· 4." aos paroquianos.
Aplicando estas normas ao nosso caso, isto é, às igrejas paroquiaiscatedrais, temos, segundo Arte c h e, as seguintes conclusões práticas:
1. Fábrica da igreja paroquial-catedral. O cânon 1182, já acima várias vezes mencionado, trata de três coisas: restauração, ornamentação
e culto divino na igreja, prescrevendo que os bens destinados para esta
finalidade devem ser administrados pelo Bispo conjuntamente com o Cabido. Pois bem, considerando nós que a posição do pároco na igreja
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paroquial-catedral é mais independente e que está com direitos superiores
ao Cabido, julgamos:
a) que o ornamento ordinário, o culto divino, como também as reparações ordinárias correm por conta da fábrica paroquial. E' esta, pois,
que deve atender à administração ordinária de que fala o cânon 1186
(ornamentos, vasos sagrados, velas, hóstias, vinho, iluminação, empregados, etc.). b) que o ornamento extraordinário (altares de mármore, órgão,
sinos de valor, etc.), como também as reparações extraordinárias (construção de capelas, torre, coro, etc.), correrão por conta da fábrica da
igreja paroquial-catedral, devendo estes bens ser administrados pelo Bispo em união com o pároco (e. 1182).
2. Ao ser elevada uma igreja paroquial à dignidade de igreja catedral, a paroquial conserva os seus bens; a catedral, por sua vez, de
regra geral, só comunica à paroquial o título honroso de catedral, mas
não tem bens nem rendimentos próprios. Entretanto, a nova fábrica da
igreja paroquial-catedral necessita de recursos para o ornamento e para
as reparações extraordinárias. Donde tirá-los? E' o que nos vai dizer
o cânon 1186; isto é:
a) dos bens que sobram da fábrica paroquial, depois de deduzido o
necessário para o culto divino e administração ordinária da igreja. Notese, porém, que foi dito "dos bens que sobram", porque o cânon 1186 defende a intangibilidade da parte necessária ao culto e administração ordinária da igreja. Por conseguinte seria contra o Direito tomar da fábrica o que ela está precisando para os fins indicados. O que vale dizer:
se não existem bens supérfluos da fábrica da igreja, a fábrica da igreja
paroquial-catedral nada daí pode tirar;
b) dos bens próprios que a fábrica da igreja paroquial-catedral vai
adquirindo com o tempo para os gastos do ornamento e das reparações
extraordinárias (legados, doações, óbolo do culto, etc.);
e) no caso de não existirem bens supérfluos da fábrica paroquial e
a igreja paroquial-catedral não possuir outros recursos, há de se recorrer às contribuições daqueles que percebem frutos do benefício paroquial segundo a taxa estabelecida pelo Ordinário; mas, não havendo
Cabido nestas igrejas de que aqui tratamos, não será lícito recorrer aos
frutos das prebendas. Poderá, pois, o Ordinário impor ao pároco uma
contribuição sobre os rendimentos do benefício paroquiâl por ele percebidos, deixando-lhe sempre intacto o necessário para sua honesta sustentação. Contudo, para que tal contribuição seja legítima, deve tratar-se
de restaurações necessárias, porque o cân. não se refere aos ornamentos
da igreja, como também não deve ser contrária aos costumes especiais
e legítimos talvez existentes;
d) não se podendo conseguir desta maneira os recursos necessanos
para reparar a igreja paroquial-catedral, restará o recurso aos diocesanos
em geral e aos fiéis da paróquia em particular. Mas estas contribuições
não podem ser forçadas, devem ser voluntárias.
Confessamos sinceramente que, o que acabamos de escrever sobre a
presente questão, não precisa ser encarado como a última palavra sobre
o assunto; esperamos, contudo, que estas notas espalhem alguma luz
sobre as relações jurídicas entre Bispo e Cura da catedral nas igrejas
paroquiais-catedrais sem Cabido, devendo outros pontos e questões da
vida prática ser regulados por um senso prático e pela mútua caridade.
Frei A I e i x o, O. F. M. (Petrópolis.)
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Vigário Religioso e Pagamento de Taxas.
Um vigário do interior tem de enfrentar o seguinte dilema: Ele é súbdito, como sacerdote religioso, de um superior e, ao mesmo tempo, súbdito,
como vigário, do Bispo diocesano. O Superior religioso deste vigário quer
que se debitem as taxas de provisão do vigário e dos coadjutores, bem
como as taxas das suas faculdades especiais, no livro da caixa da fábrica
da matriz. Porque, assim pensa o superior, o vigário e seus coadjutores
prestam como religiosos grande serviço à paróquia, onde exercem a cura
de almas. O Bispo diocesano, em vez, insiste em dizer que as taxas de
provisão e faculdades dos religiosos são direitos pessoais, um ônus que
é remunerado pela receita dos emolumentos do sacro ministério. E, portanto, devem ser as taxas acima referidas debitadas à Congregação a que
pertencem. Qual a atitude que deve tomar este vigário do interior, visto
que dinheiro tanto da fábrica da matriz como também da Congregação
passa por suas mãos? (Vigário do interior).
A questão das taxas foi sempre e continua sendo ainda hoje uma questão muito delicada. Duplamente delicada para nós neste caso, onde o consulente apela para nossa arbitragem, a fim de decidirmos entre as duas
partes litigantes. Na REB de 1945 (pg. 905-916) já apareceu um estudo
sobre várias taxas diocesanas. Foram aí consideradas sob outro ponto de
vista; contudo não será de todo inútil reler o que naquele artigo foi dito
acerca das "taxas para atos de jurisdição"; porque são sobretudo estas
últimas às quais se refere esta nova consulta.
Em busca duma resposta que dirima o dilema do consulente, torna-se
mister compulsar primeiro os documentos eclesiásticos que tratam deste
assunto. O primeiro documento pontifício de maior vulto e talvez o· mais
importante sobre esta matéria, além das prescrições do Concílio Tridentino
(sess. XXI, cap. 1, de reform.) é a "lnstructio" de Inocêncio XI de 8 de
Outubro de 1678, chamada simplesmente "Taxa lnnocentiana", que começa
com as palavras "Essendosi avuto". (Cfr. "Ferraris", Bibl. ad verbum taxa).
Havendo sido publicada esta Instrução de Inocêncio XI só na língua
italiana, com o decorrer dos tempos, formou-se entre os doutores a opinião
quase comum, que esta Taxa lnocenciana tinha valor só para a Itália e
não para os outros países do mundo. Por isso, aos 10 ele Julho de 1896 a
S. Congregação do Concílio ocupou-se de novo deste assunto, promulgando as normas principais da Taxa Inocenciana em latim (Vide "Ferrnris",
Bibl. Complementum, ad verbum taxa).
Veio o Código, o qual em vários cânones trata das taxas. O primeiro
que fala delas é o cân. 59, § 2, dizendo: "Quocl attinet ad taxas pro exsecutione rescriptorum, servetur praescriptum can. 1507, § l." Can. 736: "Pro
administratione Sacramentorum minister nihil quavis de causa vel occasione sive directe sive indirecte exigat aut petat, praeter oblationes de quibus in can. 1507." Can. 879, § 2: "Pro concessione iurisdictionis (ad confessiones audiendas) nihil exigi potest." Can. 1056: "Excepta modica aliqua praestatione ex titulo expensarum cancellariae in dispensationibus (matrimonialibus) pro non pauperibus, locorum Orclinarii eorumve officiales,
reprobata quavis contraria consuetudine, nequeunt, occasione concessae
dispensationis, emolumentum ullum exigerc, nisi haec facultas a Sancta
Sede expresse eis data fuerit; et si exegerint, tenentur ad restitutionem."
Os cânones 1234 e 1235 tratam das taxas funerais. E ainda alguns outros
cânones, como é fácil verificar no lndice para o Código, mas que aqui
pouco nos interessam. O cânon principal para o nosso caso é o cân. 1507,
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que reza assim: "Salvo praescripto can. 1056 et can. 1234, praefinire taxas
pro variis actibus iurisdictionis voluntariae vel pro exsecutione rescriptorum
Sedis Apostolicae vel occasione ministrationis Sacramentorum vel Sacramentalium, in tota ecclesiastica provincia solvendas, est Concilii provincialis aut conventus Episcóporum provinciae; sed nulla vi praefinitio eiusmodi pollet, nisi prius a Sede Apostolica approbata fuerit. § 2 Ad taxas pro
actibus iudicialibus quod spectat, servetur praescriptum can. 1909." Coere
com este cânon o cân. 2408, que diz o seguinte: "Taxas consuetas et te-·
gitime approbatas ad normam can. 1507, augentes aut ultra eas aliquicl
exigentes, gravi muleta pecuniaria coerceantur, et recidivi ab officio suspendantur vel removeantur pro culpae gravitate, praeter obligationem restituendi quod iniuste perceperint." Acrescentando mais o cân. 1441, teremos uma enumeração bastante completa dos cânones que dizem respeito
ao nosso assunto: "Tanquam simoniacae reprobantur deductiones ex fructibus, compensationes ac solutiones a clerico in actu provisionis faciendae,
quae collatori, patrono aliisve cedant."
Depois de publicado e promulgado o Código, que prescreve no cân.
1507 que o índice das taxas diocesanas, para que tenha valor, deve ser
aprovado pela S. Congr. do Concilio, em 1920, uma província eclesiástica
submeteu ao exame da S. Congregação o índice das taxas em vigor naquela província eclesiástica. Neste índice estava prevista uma taxa mínima
e outra máxima e, além disso, uma maior para os sacerdotes extradiocesanos. A S. Congregação reprovou energicamente esta medida da taxa
mínima e máxima, exigindo pelo contrário uniformidade perfeita em toda
a província eclesiástica e reprovando também a taxa maior para sacerdotes extradioccsanos. Em seguida, descendo às particularidades, declarou
a S. Congregação no segundo ponto das suas observações o seguinte:
"Ad singulos autem titulos deveniendo, ltaec animadvertenda videntur. Quum
litteris lnnocentianis et consecutivis declarationibus S. Sedis vetitum sit
quidquam accipere sive ratione scripturae sive laboris pro facultate exercendi Ordines sive maiores, sive minores, sivc sacros in quocunque loco;
pro licentia administrandi Sacramenta et deserviencli beneficiis, multoque
mi nus pro renuntiatione; pro potestate concionandi; pro licentia transferendi et sepeliendi defunctorum corpora; pro licentia colligendi eleemosynas;
pro mandato publicationum ad ordines, etc.; sequitur in ltis omnibus nonnisi
licere exigere quidquid pro exp,ensis ratione materiae comparandae erogatum sit: ideo non explicatur cur in singulis ltisce vocibus in taxario proposito tan_ta comperiatur differentia. Nec etiam rectum sapere videtur, quod
pro sacerdotibus extradioecesanis gravior in casu semper adltibeatur taxa.
- Detenda praeterea sunt quae in collatione beneficiorum titulo "mance"
pro "sala" seu familia Episcopi, leguntur exigenda, utpote quae e regione
adversentur explicitae proltibitioni pluries in litteris lnnocentianis contentae.
Esto quod improbam consuetudinem in praxi eradicare facile non detur:
nulla tamen subest ratio eamdem veluti edictali lege consecrandi. Quod
demum attinet ad dispensationes matrimoniales,· constat iam ex can. 1056
nullum emolumentum pro ltis exigi debere, "nisi haec facultas a S. Sede eis
(Episcopis) expresse (confira-se aqui o que dissemos REB, 1945, pg. 914
et 915) data fuerit; itaque e schemate voces huc attinentes delendae sunt,
atque in peculiarem ad Apostolicam Sedem postulationem, si casus ferat,
transferendae". A resolução final da S. Congregação para este caso foi:
"Dilata et ad mentem. Mens est: Cite, escluso í1 doppio tassario, ín una
prossima conferenza si faccia una tassa unica, tenendo conto, oltre cite
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della Bolla Innocenziana, delle prescrizioni dei Codice e dei decreto di
questa Sacra Congregazione, 10 giugno 1896; e che nell'imposizione delle
tasse si osservi una certa discrezione."
Como se vê, exige a S. Congregação que, na elaboração do índice das
taxas diocesanas, deve ser evitada uma taxa dupla (mínima e máxima)
e devem servir como normas a Bula Inocenciana (Taxa Inocencia·na), as
prescrições do Código e o decreto da S. Congr. do Concílio de 10 de
Junho de 1896, recomendando-se grande discrição. Todos esses documentos aqui mencionados pela S. Congregação foram por nós acima
citados.

Qual o Conceito da Taxa?
O Código, infelizmente, não oferece uma definição clara de "taxa";
emprega este conceito também no sentido de "praestação", "tributo". Diz,
por ex., o cân. 1355: " ... Episcopus potest tributum seu taxam imponere."
W e r n z-V ida I nos dá o conceito da taxa do seguinte modo: "est summa
pecuniae occasione dispensationum ex legitimis normis in dicasteriis Romanis persolvenda pro stipendiis officialium et oneribus Cancellariae''.
O o y e n e c h e (Com. pro Rei. 1927, pg. 452) entende sob "taxa": "definitam pecuniam solvendam a fidelibus occasione sacramentorum vel sacramentalium receptorum, vel ob exercitam in illorum favorem potestatem
iurisdictionis contentiosae vel voluntariae vel simpliciter administrativae".
No entanto, alguma diferença deve haver entre tributo e taxa, conforme
afirma O o y e n e c h e na mesma página, alegando para o provar um
texto de S. D'A n g e I o: "II tributo corrispondente, in certo senso, all'imposta civile, e quello che si paga ad un ente (seminaristico, caritativo)
ovvero da un ente (catedratico) ed ha per base la relazione di sudditanza
sociali (procurazioni). Non importa una correlatività ossia corrispondenza di favore in chi la paga, ed e periodicamente certo. Nella lassa ai
contrario, manca il carattere di periodicità; essa inoltre ha carattere individuale corrispondendosi cioe dai singoli ma per titolo di una qualche
opera e conseguentemente importa una correlazione tra il pagamento e un
servizio che, dietro richiesta, si presta dei Superiore a bene dei suddito."
Citamos esses documentos para mostrar aos leitores qual a mente da
S. Sé a respeito das taxas; e também para mostrar que essas taxas em
geral são taxas módicas e não exorbitantes; e que de antemão devemos
supor que o índice das taxas em vigor em alguma província eclesiástica
(as leis da Igreja querem que as taxas sejam uniformes ao menos em cada
província eclesiástica) tem a aprovação da Sé Apostólica.
Sabemos além disso que numa paróquia entregue aos religiosos podemos distinguir os seguintes bens: bens do benefício paroquial; bens da
paróquia como tal; bens da fábrica da igreja; bens da comunidade religiosa. Ora, se a paróquia for incorporada à comunidade religiosa, se for,
neste sentido pleno, paróquia religiosa, os bens do benefício paroquial
formam uma só coisa com os bens da comunidade religiosa; e se a igreja
matriz for igreja religiosa, da comunidade religiosa, também os bens da
fábrica formam uma massa só com os bens da comunidade religiosa.
Em outro artigo, falando cios cc. 1182 e 1186, já dissemos, com A rt e c h e, que as despesas para o culto divino na igreja e reparações ordinárias correm por conta da fábrica da igreja. Quer dizer a fábrica ela
igreja eleve pagar: os ornamentos, vasos sagrados, velas, hóstias, vinho, iluminação, empregados ...
Quanto aos emolumentos temporais que o vigário e coadjutores re-
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cebem em virtude de suas provisões e subsequente exercício cio sacro ministério, dizia muito bem a antiga Carta Pastoral Coletiva que esses
proventos temporais do sacro ministério não são salário, pois o ministério
sacerdotal paira em região de todo inacessível aos valores temporais; são
simplesmente subsídio para o sustento do sacerdote. E este subsídio, que
em si muitas vezes pode ser bem escasso, o sacerdote nem sempre o recebe de todos: não o recebe dos pobres, nem cios que injustamente lho negam; e contudo não pode negar, nem a estes nem àqueles, os atos de seu
ministério.
O Superior, afirmando que os seus religiosos prestam um grande serviço à paróquia, dizia uma grande verdade. De fato eles, trabalhando bem,
levantam o nível espiritual e também material da paróquia. Fazem um bem
imenso às almas e à paróquia que não é possível remunerar com os poucos emolumentos que recebem pelo sacro ministério. E ainda que seja
verdade que as provisões e faculdades que recebem são direitos pessoais;
mais é verdade que não os recebem para o próprio proveito, e sim para
o bem das almas e da paróquia, em cujo serviço sacrificam a sua saúde
e vida. Também das missas que os Padres celebram, tem a comunidade
religiosa o seu provento: o estipêndio. Contudo velas, hóstias, vinho, etc.,
para isto necessários correm por conta dos bens da fábrica, como foi dito
acima. Sob este ponto de vista parece ter razão o Superior. Mas também
as razões do Bispo têm seu fundamento. Como vamos dirimir este dilema?
Compulsando embora quantos livros e documentos estivessem ao nosso alcance, não encontramos nenhuma lei positiva, nem geral nem ele direito
particular, que falasse deste assunto. Consultamos então vários colegas para
saber qual é costume nas dioceses em que trabalharam: uns disseram que
as provisões de vigário e as taxas elas faculdades eram pagas com o dinheiro do Padre (ou vigário); outros porém declararam que em tal ou tal
diocese eram pagas pelos bens da fábrica da igreja. Folgaríamos, se outros
mais competentes nesta matéria nos quisessem ensinar por uma comunicação o que de direito nesta questão. Nós, por hoje, estribando-nos no
cân. 29 que diz: "Consuetudo est optima legum interpres" e no princípio
da moral "melior est conditio possidentis", julgamos nosso dever concluir
este estudo assim: eleve-se observar o costume louvável até hoje em uso.
Fr. A I e i x o, O. F. M. (Petrópolis)

O Lugar do Batistério na Igreja.
Peço uma resposta ao seguinte caso: A igreja matriz de uma paróquia
do interior foi reformada e aumentada. A planta elaborada situava dois
nichos, um à direita e outro à esquerda da nova nave transversa para os
confessionários. Acontece, porém, que ditos nichos, por serem pouco arejados, não eram muito cômodos para neles se instalar um confessionário, pelo que se encostaram os confessionários na parede dos corredores
laterais. No nicho da direita foi construída a pia batismal, fechada com
grade, como se prescreve no ritual e no Concílio Brasileiro. No sábado
santo a bênção da fonte fez tão bonita impressão, porque os fiéis podiam
acompanhar dos seus lugares as belas cerimônias, sem que tivessem que
voltar-se, porque a fonte batismal lhes fica perto, visível a todos, e não
escondido num canto escuro, debaixo de uma torre nos fundos da igreja.
E também por ocasião da administração do batismo é bem realçada a cerimônia tocante da profissão de fé: à porta da igreja é recebido o neófito,
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que depois de exorcizado entra no templo rezando sacerdote e padrinhos
o Credo. - Entretanto fui incriminado de ter introduzido na minha igreja uma inovação indébita, porque a fonte batismal deve ficar dentro da
igreja perto da porta. O ritual não exige isto, mas apenas diz (quoad tempus et locum administrandi Baptismum), na advertência 28 que precedem
o "Ordo baptismi parvulorum": "28 ... proprius Baptismi administrandi
locus est Ecclesia, in qua sit Fons baptismalis, vel certe Baptisterium prope
Ecclesiam." Também as rubricas 10 e seguintes do "Ordo Baptismi" nada
prescrevem do lugar da fonte, isto é, não dizem que deve ficar perto da
porta, no lado esquerdo logo na entrada, como alguns querem. Contra
estes ao meu favor tenho a opinião do Pe. Dinarte Duarte Passos, que diz
no seu artigo: Normas gerais para a Construção de um Templo (REB.,
Março 1947, pg. 102): "Outrora ocupou (o batistério) todo um edifício,
separado do templo. . . Hoje ocupa o lado esquerdo, à entrada do edifício. . . Quanto possível, sua porta se abrirá sobre o pórtico, antes da entrada própria da igreja: é uma questão de simbolismo que não obriga."
Peço pois me aconselhe: Poderei deixar o batistério assim como está agora
instalado mais para a frente no interior da igreja, de onde as santas cerimônias mais fàcilmente podem ser apreciadas, ao menos as das vigílias
de Páscoa e de Pentecostes? Ou terei que mudar, com não poucas despesas, a fonte batismal para perto da entrada principal do templo? (Um
pároco).
Consultando "Documenta authentica Congr. Sacrorum Rituum", verificamos que a Congregação não se ocupou com a situação local do batistério. Contudo, há dois decretos que são de alguma utilidade para o presente caso. São os seguintes: Segundo o Decreto n. 3695: "Baptismum parvulis aclministrare extra f ontem et ad aliquod a/tare f estive paratum et ornatum, quod alicui Sancto dedicatum est, qui peculiari devotione colitur,
relinquitur prudenti arbitrio Episcopi." E o Decreto n. 3104, que diz:
"Baptismi Sacramentum in sacristia cathedralis ·solemniter administrare
nequit, nisi adsit rationabilis causa ab Episcopo probanda."
Será que não existem leis litúrgicas determinando a situação local do
batistério? Existem. Estão contidas no Ritual Romano.
Antigamente, como R e u s e outros autores dizem acertadamente,
existiam igrejas destinadas ao batismo. No meio estava a fonte batismal
("fons baptismalis"), um tanque de alvenaria, para o qual se descia por
degraus. Ali se fazia o batismo por imersão. Quando o batismo dos
adultos se tornou mais raro, usavam-se bacias que se chamavam também
fontes batismais ("fons baptismalis"). Desde o século XII se começou a
colocá-la num suporte e a dar-lhe a forma mais agradável de cálice. E' a
pia batismal moderna. (R eu s, Curso de Liturgia, n. 191).
Como já dissemos, as determinações eclesiásticas sobre o batistério
e sua colocação estão contidas no Rit. Rom. - O consulente já citou na
consulta acima uma das rubricas do Ritual, a saber: "Proprius Baptismi
solemnis administrandi loc11s est Baptisterium in ecclesia vel oratorio publico." O consulente fez a citação segundo o antigo Ritual; no novo ( edit.
post Codicem), está esta rubrica sob o n• 42 e não sob o n. 28. Se o consulente tivesse lido também o n. 30 (na nova edição n. 46), teria encontrado a necessária explicação. Pois é este número que contém as determinações eclesiásticas acerca da pia batismal ou batistério. Reza este núincro do Ritual: "Baptisterium sit decenti loco et forma, materiaque solida,
et quae aquam bene contineat, decenter ornatum, et cancellis circumseptum,
sera et clave munitum, atque ita obseratum, ut pulvis, vel aliae sordes
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intro non penetrent, in eoque, ubi commode fieri potest, depingatur seu
collocetur imago sancti Joannis Christum baptizantis." E' na explicação
desta rubrica que encontraremos tudo que precisamos saber:
1° "Baptisteritwz sit dece11ti loco . .. " Eis o que a Igreja determinou.
Quer que o batistério esteja situado em lugar decente; nada mais. Como
interpretam os autores esta rubrica? Joh. O e r h a r d y, em Praktische
Ratschlaege, diz assim: Lugar decente seria certamente uma Capela própria para este fim, construída unida à igreja ou perto dela. Como, porém,
hoje em dia já não é costume construir tais Capelas como edifícios separados da igreja, constróem o batistério, para salvar a simetria, unido à
torre, se esta está situada diante da igreja, ou no prolongamento da nave
lateral que fica para o oeste. Não havendo, porém, a igreja uma capela
particular destinada à pia batismal, deve essa ficar na igreja, não porém
na nave central, e sim na nave lateral; quer dizer perto da porta de entrada do lado do Evangelho.
N a b u e o (REB 1942, pg. 19): "O lugar mais usual do batistério,
sendo o batismo à porta de entrada para a igreja, é à direita de quem
sai, de modo que se possam observar fielmente as rubricas do Rit. Rom.,
que mandam começar a cerimônia na porta; só depois dos exorcismos prévios é que o catecúmeno entra na igreja."
D. Antônio Coe Ih o O. S. B. (Curso de Lit. Rom. vol. I, n. 465):
"O batistério. . . hoje reduzido, na maior parte dos casos, a uma grande
pia, deve ser colocado perto da porta da igreja, do lado do Evangelho, quando possível numa pequenina capela."
K i e f f e r (Rubrizistik, pg. 316): "A pia batismal mais convenientemente terá seu lugar perto ela porta ele entrada para a igreja cio lado
do Evangelho, ou numa capela lateral."
Ephem. Liturg., 1940, pg. 111: "Baptisterium ponendum est autem prope
valvas maiores, ad laevam partem eorum qui ingrediuntur in ecclesiam,
,zisi revcre11tiae causa alius locus sit illi assigrzatus."
Con. Plen. Am. Lat. 11. 891: "Baptisterium, quod scmper et merito ut
ecclesiae nobilíssima pars reputatum est, quoad fieri potest, clebet esse
prope januam maiorem ecclesiae in cornu evangelii. .. ".
NB. As Ephem. Liturg. de 1940 e o f/arzdbuc/z der Pastoral-Thcologie
de S c h u e eh (pg. 372) afirmam que esta norma: "a pia batismal deve
ser situada perto da porta de entrada para a igreja à esquerda de quem
entra", foi introduzida por um dos sinoclos de Milão sob a presidência
ele S. Carlos Borromeu.
Tirando a conclusão, podemos estabelecer o seguinte: A lei universal da Igreja (Rit. Rom.) exige apenas que o lugar para a pia batismal
seja decente "sit loco decenti". O lugar mais usual, como diz muito bem
Mons. Nabuco, é perto da entrada principal ela igreja, do lado do Evangelho; uso que foi introduzido por S. Carlos Borromeu na diocese de Milão
por uma lei particular. E, ainda que este uso se tenha tornado quase comum na lg1;eja, não o podemos considerar um costume de caráter legal
universalmente obrigatório, porque a ~anta Igreja continuou e continua
dizendo em seu Ritual "sit loco decenti", e o Con. Plen. Am. Lat. que para
nós constituía lei particular, dizia "quoad fieri potest, debet esse prope
januam maiorem in cornu evangelii", e mais as Ep/zem. Liturg. de 1940,
que dizem "nisi reverentiae causa alius loC11s sit illi assignatus". Portanto,
pelas leis litúrgicas, o consulente não está obrigado a mudar, com não
poucas despesas, a fonte batismal para perto da entrada principal do templo. E' isto o que nós podemos dizer sobre o caso. Além disso, o próprio
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consulente numa carta anexa acrescentou: "se meu superior mandar colocar o batistério no lugar perto da entrada, como é costume comum, logo
cumprirei o que me mandar". Até aqui a nossa resposta à consulta; achamos porém de grande utilidade acrescentar algumas explicações, sobre as
outras determinações do Ritual Romano, já acima citadas, cuja observância em não poucas igrejas deixa de desejar.
2• "Baptisteri11nz sit decenti forma .. . ". - As pias batismais modernas têm comumente uma forma redonda, uma bacia redonda ou polígona
colocada num suporte, dando-lhe assim a forma agradável de cálice. Entretanto nenhuma forma está prescrita; as rubricas do Ritual determinam
apenas que a forma seja decente, enquanto S. Carlos Borromeu quis que
a pia tivesse a forma redonda.
3° "Sit materia solida et q11ae aq11am hene contineat ... ". A este respeito determinou o Con. Plen. Am. Lat. (n. 891): A pia ou fonte batismal
deve ser feita de mármore ou outra pedra sólida, bem polida, e não de
forma alguma porosa; ou mesmo de metal conveniente. A finalidade destas
prescrições é "ut aquam bene contineat". Porque a água batismal deve ser
guardada na própria pia batismal. "Seria contrário à Liturgia, diz D. Coe1 h o, transformar a pia em piscina e conservar a água batismal à parte
num recipiente qualquer." No ato do batismo deve-se atender que a água
não caia da cabeça do neófito para a pia batismal, onde está guardada
a água batismal. Por isso recomenda o Con. Plen. Am. Lat.: "seja a pia
batismal no interior dividida em duas partes, uma para conservar a água
batismal e outra para receber a água servida no ato do batismo, com um
canal por onde esta se escoe para a terra ou para a piscina". Não havendo piscina no batistério, recebe-se a água numa bacia e depois deita-se
na piscina ou sumidouro da sacristia (D. Ant. Coelho).
4° Sit decente, omatum. . . Desta rubrica as nossas leis particulares
(Con. Plen. Am. Lat., etc.) nada dizem. Mas convenientemente podem ser
ornados: a margem exterior da pia, seu suporte e pé com ornamentos
e figuras simbólicas.
5° Sit cancellis circ11111sept11111. . . A antiga Carta Pastoral Coletiva, explicando o n. 891 do Con. Plen. Am. Lat. determinava: "o batistério deve
estar cercado de parede ou grade suficientemente alta, fechada a chave".
As Ephem. Ut11rg. de 1040 julgam que a grade deve ter aproximadamente
dois metros de altura. E entre a pia e grade deve haver ao menos tanto
espaço que aí caibam cômodamente 6 pessoas. Não é, portanto, muito prático, observa G e r h ar d y, colocar a pia batismal na parede.
6° "Sit sera et clave munitum atque ita ohseralum, 11t pu/vis ve/ aliae
sordes intro 1zon penetrent." A este respeito prescreveu o Con. Plen. Am.
Lat. (n. 891): "operculo ligneo vel metallico bene tegatur atque in ejus
vertice crux affabre facta et deaurata emineat ... " A pia batismal deve,
portanto, ser bem fechada e coberta duma tampa de madeira ou metal
(que se possa fechar a chave acrescentam Coe Ih o e Ephem. Liturg.
de 1940) encimada por uma cruz ai:tisticamente elaborada e dourada. Estas
prescrições, já que a água batismal deve ser conservada na própria pia
batismal, visam a sua preservação, isto é, que poeira e outras imundícies
não possam entrar e também para que os fiéis não possam tirar da água
e levar para suas casas.
7° ". . . in eoque, 11hi commode f ieri potest, depingatur seu col/ocelur
imago sancti Joannis Christ11m baptizantis." Portanto, onde cômodamente pode ser, haja na parede do batistério (G e r h ar d y diz "na tampa
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da pia batismal") um quadro que represente S. João batizando a Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Além destas rnbricas do Ritual Romano, prescreveu ainda a Carta
Pastoral Coletiva: "haja na parede do batistério um armário forrado de
seda ou damasco roxo, fechado a chave, no qual se conservem os santos
óleos, sal bento, algodão limpo e a concha de batizar".
Pe. H. Borges (Pouso Alto)

Pequenos Casos Pastorais.
Agua Batismal. - Simplício, Vigário de uma paróquia do interior, por
ocasião da bênção da fonte batismal na Vigília de Pentecostes, costuma
acrescentar na água um pouco de sal, a fim, diz ele, de preservá-la da decomposição. A dose é de uma colher das de sopa por 7 litros ele água. Duvidando do próprio procedimento consultou a esse respeito um colega que
o aconselhou dirigir-se à redação da REB. Quid ad casum? (N. N.).
Não podemos aprovar o procedimento do Simplício. A santa Igreja
não ignora que a água batismal está sujeita à possibilidade de se corromper; ter-lhe-ia sido fácil recomendar em alguma lei eclesiástica esta medida inventada pelo Simplício, mandando, para preservar a água batismal
da decomposição, acrescentar-lhe sal em certa porcentagem. Mas isto a
Igreja não fez. Ela segue outro método, promulgado pelo cân. 757, § 3,
dizendo: "Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovis modo defecerit, parochus in fontem bene mundatu111 ac 11itid11111, recentem aguam infundat ac proprio ritu in suis liturgicis libris praescripto benedicat." Eis
o método proposto pela santa Igreja. Renovar desta maneira a água batismal é questão de poucos minutos.
O método do Simplício, além de inconveniente, é contra a doutrina
unânime dos teólogos e da própria santa Igreja. Vejamos ex. gr. o que alguns moralistas escrevem sobre este assunto: N o I d i n-S e h m i t t, III,
n. 60: "Ad liceitatem semper requiritur ut aqua (sive consecrata sive naturalis adhibeatur) sit 111unda sine alterius materiae ad111ixtio11e. . . et hoc
ob reverentiam sacramenti, nisi adsit causa excusans... P ruem me r,
111, n. 99: ... "pariter (peccat graviter) qui extra casum necessitatis baptizat cum aqua lutulenta aut foetida aut mixta cum aliis materiis, quia id
est gravis irreverentia contra sacramentum ... " O e n i e o t-S a I s m a n s
11, n. 134: "Ad liceitatem requiritur ut aqua baptismalis sit pura seu absque
alienae materiae mixtura. - Graviter enim peccat contra reverentiam sacramento debitam qui, extra casum necessitatis, aquam aliena materia 111ixta111 adhibet, etiamsi valorem sacramenti in dubium non vocet ... "
A conclusão, pois, que se impõe é esta: fora dos casos de necessidade, a água batismal, para que seja matéria lícita, deve ser pura, limpa,
não deve conter outros ingredientes estranhos. Em caso de necessidade
torna-se lícito misturar-lhe outra matéria em módica quantidade, conforme ensina a seguinte resposta do S. Ofício de 21 de Agosto de 1901:
"Archiepiscopus Ultraiectensis exponit quae sequuntur: Plures mediei in
nosocomiis aut alibi, casu necessitatis, infantes, praecipue in utero matris,
baptizare solent aqua hydrargyro bichlorato corrosivo (gallice: chloride
de mercure) permixta. Componitur fere haec aqua solutione unius partis
hujus chlorati hydrargyrici in mille partibus aquae. (1/1000); eaque solutione aquae potio venefica est. Ratio autem cur hac mixtura utantur, est,

42

658

Assuntos pastorais

ne matris uterus morbo afficiatur. Quaeritur: 1. Estne baptisma, cum hujusmodi aqua administratum, certo an dubie validum? 2. Estne licitum,
ad omne morbi periculum vitandum, hujusmodi aqua sacramentum Baptismatis administrare? 3. Licetne etiam tum hac aqua uti, quando sine ullo morbi
periculo aqua pura adhiberi potest? - Resp. Ad 1. Providebitur in 2. - Acl
II: Licere, ubi verum aclest morbi periculum. Ad ··III: Negative. SSmus approbavit. (Fontes Codicis, vol. IV, pg. 535).
Pe. H. Borges.

Uso da Peregrina ou Caetana. - Peço-lhe a bondade de responder à
seguinte dúvida: Em face do decreto 19, § 1 do Concílio Plenário Brasileiro, que devemos pensar cio uso bastante generalizado entre o clero da
chamada "peregrina" ou "caetana"? - O mencionado decreto reza assim:
"Habitus ecclesiasticus, de quo in canone 136, itz Brasilia est vestis talaris
nigra cum collari alho ac pileo nigro iuxta formam romanam et pallio
vel penula nigra." O que pensar do uso da "peregrina" ou "caetana" em
face deste decreto? Julgamos que, se seu uso é bastante generalizado,
sobretudo no norte do país, como sabemos, e isto talvez por causa do
intenso calor que ali reina, os Exmos. Snrs. Bispos certamente sabem disto
e assim implicitamente aprovam o seu uso. Ainda mais, somos do parecer que os Exmos. Snrs. Bispos do Norte aprovam expressamente o seu
uso; pois lemos no "Segundo Sínodo da Arquidiocese de S. Salvador da
Baía" de 1945, no decreto 27, como segue: "O hábito eclesiástico se compõe de batina, colarinho eclesiástico ou voltinha branca, sem rendas, chapéu romano, capa elita magna, para visitas de cerimônia e atos solenes,
peregrina ou capote eclesiástico para outras ocasi6es. O uso da simples
batina sem o capote ou peregrina deve ser abolido, para visitas ou saídas.
E porque, "sendo no estado clérigos, não pareçam no hábito seculares",
evitem adornos "menos convenientes às suas ordens, dignidade, estado".
Cremos que este decreto poderá servir para outras dioceses como norma
diretiva, caso o Antístite de alguma diocese não proíba expressamente o
Pe. P. Monteiro.
uso da assim chamada "peregrina".
Missas para qualquer dia ou para dias marcados? - Em certa paróquia foi entregue a um sacerdote determinada quantia de dinheiro ele
pessoa havia pouco falecida para missas por alma da mesma. O sacerdote,
considerando que, se convertesse em missas manuais o dinheiro recebido,
a defunta receberia com muito atraso os sufrágios a que tinha direito,
propôs ao parente mais próximo celebrar missas de dia marcado, o que
foi aceito, e parece-me que assim o fez. Que dizer de tal procedimento?
- Resp. Sempre foi regra sagrada cumprir fielmente as últimas vontades
de alguém. Mas, se esta pessoa deixou certa quantia em dinheiro destinada à celebração de missas pelo descanso de sua alma, sem determinar,
se queria missas para qualquer dia ou para dias marcados, ao nosso ver
o sacerdote procedeu corretamente: Interpretou cristãmente a última vontade ela falecida, supondo que ela desejava as missas quanto antes; e agiu
com prudência, procurando a aprovação explícita para esta sua interpretação junto ao parente mais próximo da pessoa falecida. Pe. 1-1. Borges.
Pode o casamento civil, em certas circunstâncias, ser considerado válido perante a Igreja? - Pode o casamento civil ser considerado válido
perante a Igreja, quando realizado nas condições de que fala o Direito
canônico, que pelo espaço dum mês os noivos não possam ter a assistên-
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eia do pároco? (N. N.). - Resp. Queira o consulente reler na REB de
1942 o artigo: "De canone 1098 et matrimonio civili", onde encontrará a
mesmíssima dificuldade proposta, i. é: "non raro contingit, ut baptizati, qui itaque per se tenerentur acl formam canonicam observandam, sive
quia nequeunt sive quia negligunt coram Ecclesia matrimonium suum celebrare, ineant matrimonialem contractum coram magistratu civili, at simul
in circumstantiis versentur, quae iuxta can. 1098 sufficiunt et requiruntur,
ut absque teste qualificato coram solis testibus licite et valide nubere
possint. Quid tunc de tali matrimonio civili iudicandum?" - A solução desta dificuldade foi dada por um competente canonista, Frei Pacômio
T h i em a n O. F. M. (Teófilo Otoni). E' favor procurar na REB, 1942,
pg. 460 sgs.
Fr. A 1e i x o, O. F. M.

DOCUMENTACAO
Acta Sanctae Sedis.
Ecclesiastici qui Studia Academica apud Civiles Universitates Perficere
lntendunt. - S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus.
1) Nemo e clero inscriptionem petere potest apud Instituía civilia Studiorum superiorum (U11iversitari), nisi postquam haec Sacra Congregatio suum
Nihil obstai, quod vocant, dederit. - 2) Nullus ecclesiasticus ad Universitates mitti potest 11isi sacerdotio sit iam auctus, regulare studiorum curriculum philosophicum-theologicum laudabiliter absolverit, et simul sit exemplaris tum ob peculiares ingenii et voluntatis dotes, tum, praesertim, ob
virtutis pietatisque spiritum (111structio S. C. EE. et RR., 21 iulii 1896, 11. V;
S. C. Co11s., :m april. 1918, n. 1; cf. etiam Sec. Stat1ls, 18 nov. 1920, 11. 1).
- :n Ordinarius in destinando sacerdotes suos ad Universitates nullum
alium scopum prae oculis habeat nisi propriae dioecesis 11ecessitati ac utilitati providere (S. C. EE. et RR., 11. li; S. C. Co11s., n. 2; Sec. Stat.,
procem.). - 4) Pro inscriptione alumni in quacumque Universitate, Ordinarii directe petant ab hac Sacra Congregatione necessarium Nihil obstai,
ideoque opportunas informationes circa candidatum mittant. - 5) Sacerdotes qui Universitates celebrant hospitandi sunt, quamdiu studiis vacant,
vcl i11 Instituto aliquo ecclesiastico, vel in aliqua domo religiosa, vel denique, his non exstantibus, apud aliquem probatum sacerdotem ab Ordinario loci designa tum (S. C. EE. et RR., n. Vil; Secr. Status, n. 3). 6) Si Universitas sita sit extra propriam dioecesim, Ordinarius suum sacerdotem commendet Episcopo loci, cum quo etiam conveniat ea omnia
quae ad commorationem alumni spectant. Saccrdos studcns se sistere debet
Episcopo dioecesis ubi Universitas sita est et usquedum in ipsa dioecesi
commorabitur, ei, praeter quam proprio Ordinario, subiectus erit (S. C.
EE. et RR., 11. VIII; cf. Secr. Status, 11. 4; S. C. Cons., 22 febr. 1927,
n. 8). - 7) Sacerdotes alum11i ab examinibus quae in Codice 1. C. praescribuntur (can. 130; cf. can. 590), minime eximantur (S. C. Co11s., 11. 3). 42*
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8) Ordinarii curabunt ne, durantibus studiis, ecclesiastici universitarii
damnum capiant ex lectione librorum, ephemeridum vel periodicorum libellorum, vel ex familiaritate cum personis non laudandis; eosque enixe
hortentur ut praxes pietatis minime omittant, quin potius vitam spiritualem
foveant intensioremque faciant (S. C. EE. et RR., n. XI-XII). - 9) Sacerdotes Universitates frequentantes ne dent nomen studentium consociationibus, neque unquam adsistant circulis aut manifestationibus quae dignitati sacerdotali quovis modo dedeceant (S. C. EE. et RR., n. XII). 10) Episcopi sedem habentes in civitatibus Universitatum curent aliquam
Associationem pro studentibus ecclesiasticis fundare, adhibendo ad hoc operam alicuius sacerdotis, quem peculiariter idoneum iudicaverint, qui Assistentis ecclesiastici munere fungatur, et opportunos indicendo conventus religiosos et scientificos (S. C. EE. et RR., n. XIII). - 11) Si vero, non
obstantibus cautelis hucusque indicatis, Episcopus noverit aliquem sacerdotem a recto tramite spiritus sacerdotalis declinare, eum ab Universitate revocet et hanc Sacram Congregationem de huiusmodi re certiorem
faciat (S. C. EE. et RR., n. XV). - 12) Expletis studiis, sciant sacerdotes
se sub plena iurisdictione proprii Episcopi manere. Quam ob rem nemini
fas erit munera officiave civilia, sine ipsius Ordinarii consensu, suscipere
(S. C. Cons., n. 4; S. C. Cone., n. II). - 13) Concessio Nihil obstat ab hac
S. Congregatione, pro inscriptione in Universitate civili, fideli harum Normarum observantiae subordinata est. - Hae ipsae Nornzae - prout ipsis
applicari possint - valent etiam de religiosis tum viris tum f eminis. D atum
Romae, die 20 augusti 1942. J. Card. Pizzardo, Praef ectus. E. Ruffini, a Secretis. - (Com. p. Relig. 1943, p. 3-6).

De Vexillorum Benedictione. - Suprema Sacra Congregatio S. Officii.
Decretum. - Proposito dubio: "An vexilla cuiusvis civium partis (partito
politico) benedicere liceat", Emi ac Revmi DD. Cardinales fidei moribusque tutandis praepositi, attento decreto huius Supremae, diei 31 augusti 1887, in generali consessu habito feria IV, die 5 Martii 1947, respondendum decreverunt: Negative. Et sequenti feria V, die 6 eiusdem mensis
et anni, Ssmus D. N. D. Pius Divina Providentia Papa XII, in Audientia
Excmo Dno Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi Emorum Patrum
resolutionem ratam habuit. Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 20
Martii 1947. Sebastianus Fraghi, Supr. S. Congreg. S. Officii Notarius. (AA8', 29. 3. 1947, p. 130) .
.commissio Iurisperitorum pro Institutls Saecularibus. - Decretum Sacrae Congregationis de Religiosis: Publici iuris iam facta Constitutione
Apostolica Provida Mater Ecclesia, omnia diligenter parare oportet quae ad
ipsius interpretationem, applicationem, complementa, necessaria seu opportuna videntur. Ideo ex Audientia Ssmi, habita ab infrascripto Cardinali
huius Sacrae Congregationis Praefecto dic 24 vertcntis mensis Martii, specialis Commissio iurisperitorum instituitur, quae Sacrae Congregationi in
illis omnibus assideat, quae ad legislationem Instituía saecularia quoquo
modo respicientem et ad ipsorum Institutorum approbationem atque evolutionem spectant. Commissarii, quibus alii, prout nc:essitas vel ütilitas
suggerat, addentur, sequentes Revmi Patres recensentur: Revmus P. Emmanuel Suárez, Magister Generalis Ordinis Praedicatorum; Revmus P. Ioseph
Grendel, Superior Generalis Congregationis Verbi Divini; Revmus P. Agatangelus a Langasco, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum; Revmus P. Ioseph Creusen, S. 1., in Pontificia Gregoriana
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.Universitate Iuris Canonici Professor; Revmus P. Servus Goyeneche,
C. M. F., Professor Iuris Canonici in Pontificio Athenaeo Utriusque Iuris
Lateranensi; Revmus D. Alvarus dei Portillo, Procurator Generalis Instituti saecularis "Opus Dei", a secretis. Datum Romae, ex Aedibus Sacrae
Congregationis de Religiosis, die 25 Martii 1947. A. Card. Lavitrano, Praefectus. Fr. L. H. Pasetto, Archiep. tit. Iconien., Secretarius. - (AAS,
29. 3. 47, p. 131).
Excommunicatlo. - Sacra Congregatio Consistorialis. Declaratio: Cum
nuper in Exc.mum P. D. Antonium Santin, Episcopum Tergestinum et Justinopolitanum, quidam violentas manus sacrilege iniicere ausi fuerint, Sacra
Congregatio Consistorialis eos omnes qui memoratum delictum patraverunt,
ad normam can. 2343 § 3 Codicis Juris Canonici in excommunicationem
Sedi Apostolicae speciali modo reservatam incurrisse declarat. Datum Romae, die 24 Junii 1947. Fr. R. C. Card. Rossi, a Secretis. B. Renzoni,
Adsessor. - (Osserv. Romano, 26-6-1947).

Constitutio Apostotica
De Statlbus Canonicis lnstltutisque Saecularibus Christlanae Perfectionis
Adquirendae.
CAAS, 29 Martll 1947, p. 114-124).

Pius Episcopus, Servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
Provida Mater Ecclesia, quanto studio maternoque affectu contenderit, ut suae praedilectionis filios 1, qui totam vitam Christo Domino mancipantes, Ipsum .per viam consiliorum libere et ardue sequuntur, tam coelesti proposito et angelica vocatione 2 dignos iugiter redderet ac eorum
vivendi rationem sapienter orclinaret, frequentissima Pontificum, Conciliorum, Patrum documenta et monumenta testantur, atque integer historiae
ecclesiasticae cursus omnisque canonicae disciplinae ratio, ad nostra usque
tempora, Iuculenter demonstrat.
Profecto, inde a primis rei christianae incunabulis, Christi a et Apostolorum doctrinam atque exempla ad perfectionem allicientia 4 , Ecclesia reapse
magisterio illustrare sategit, secure docendo qua ratione vita perfectioni
dicata ducenda esset apteque componenda. Opera autem ministerioque suo
ita impense plenam Christo deditionem et consecrationem fovit et propagavit, ut primis temporibus communitates christianae consiliis evangelicis bonam terram semini paratam optimosque fructus secure promittentem ultro offerebant 6, pauloque post, ut ex Patribus Apostolicis et antiquioribus ecclesiasticis scriptorihus facile comprobari potest 6, in diversis
1) Plus XI, Nu11clum radioplwnlcum, 12 febr. 1931 (ad rellglosos). Cfr. AAS, XXIIJ
(1931), p. 67.
2) Clr. Tertulllanus, Ad uxorcm, Jlb. 1, e. IV (ML. 1, 1281); Ambrosius, De virglnlbus, 1, 3, 11 (ML. lll, 202); Eueherlus Lugdun., Exhortatlo ad Jlfo11achos, 1 (ML.
50, 865); Bernardus, Epistola CDXLIX (ML. 182, 641); id., Apologia ad Gul/ielmum,
e. X (ML. 182, 912).
3) Mt 16, 24; 19, 10-12, 16-21; Me 10, 17-21, 23-30; Le 18, 18-22, 24-29;
20, 34-36.
4) 1 Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Mt 19, 27; Me 10, 28; Le 18, 28; At 21, 8-9;
Apoc 14, 4-5.
5) Lc 8, 15; At 4, 32, 34-35; 1 Cor 7, 25-35, 37-38, 40; Eusebius, Historia cccieslastlca, lll, 39 (MO. 20, 297).
6) lgnatlus, Ad PoiJ•carp., V (MO. 5, 724); Polycarpus, Ad Phillppen., V, 3 (MO.
5, 1009); lustlnus Phllosophus, Apologia I pro christlanis (MO. 6, 349); Clemens
Alexandrlnus, Stromata (MO. 8, 224); Hyppolytus, ln Proverb. (MO. 10, 628); ld.i
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ecclesiis vitae perfectionis professio adeo iam floruerit, ut ipsius sectatorcl'!,
veluti ordinem classemque socialem variis nominibus - ascctarum, continentium, virginum, aliisque - clare recognitam et multis probatam atque
honoratam 7, in ecclesiasticae societatis sinu incipcrent constituere.
Saeculorum decursu, Ecclesia Christo Sponso fidelis sibique semper
constans, sub Spiritu Sancti ductu, continuato certoque incessu, usque
ad conditum hodiernum Canonici Iuris Codicem status perfectionis disciplinam pedetemptim evolvit. ln illos materne inclinata, qui animo volenti
diversis formis externe ac publice vitae perfectionem profitebantur, eisdem
omnimodis in tam sancto proposito, duplici respectu favere numquam destitit. Singularem in primis, scmper tamen coram Ecclesia et publica ratione
factam, perfectionis professionem - ut priscam iliam ac venerandam, quac
liturgice peragebatur, virginum benedictionem ct consecrationem 8 - Ecclesia ipsa non solum recepit ac recognovit_. sed sapienter sanxit strenuequc
defendit, plures etiam eidem attribuens canonicos cffectus. Praecipuus tamen Ecclesiae favor diligentiorque cura, erga iliam perfectionis plenam
professionem strictius publicam, a primis temporibus, post pacem constantinianam adeptam, iure meritoque conversa sunt atque exercita, quae in
societatibus collegiisque emittebatur ex ipsius venia, approbatione, iussu,
erectis.
Quam arcte atque intrinsece, historia sanctitatis Ecclesiae et apostolatus catholici, cum historia fastisque vitae religiosae canonicae, Spiritus
Sancti iugiter vivificantis gratia, mira varietate in dies subcrescentis et
nova magis magisque altiore atque firmiore unitate roboratae, coniuncta
sit, in comperto apud omnes est. Nihil mirum, si Ecclesia, etiam in iuris
província, agendi rationem fideliter retinens, quam providens Sapientia
Dei clare innuebat, ita statum canonicum perfcctionis, consulto prosequuta
fuerit et ordinaverit, ut iure meritoque supra ipsum, aedi1icium ecclesiasticae disciplinae, tamquam supra unum ex angularibus lapidibus superaeclificare voluerit. Hinc, in primis status publicus perfectionis inter tres praecipuos ecclesiasticos status recensitus fuit, atquc ex ipso Ecclcsia secundum
personarum canonicarum ordinem gradumque unice petivit (c. 107). Res
sane digna quae attente ponderetur: dum alii duo canonicarum personarum ordines, scilicet clericorum et laicorum, divino iure, cui ecclesiastica
adiungitur institutio (cc. 107, 108, § 3), ex Ecclesia petuntur, quatenus ipsa
est Societas hierarchice constituta et ordinata; haec media, inter clericos
et laicos, religiosorum classis, quae utrisque clericis et laicis communis
esse potest ( e. 107), ex arcta peculiarique relatione ad Ecclesiae finem,
sanctificationem nempe, efficaciter, rationibusque adaequatis prosequendum,
tota desumitur.
Neque haec fuerunt satis. Ne professio publica ac solemnis sanctitatis frustraretur atque in cassum cederet, Ecclesia, l1t111c canonicum perDe Vlrglne Corilzlhlaca (MO. 10, 871-874); Origcncs, ln Num., hom. 2, 1 (MO. 12,
590); Methodlus, Convlvium clecem virg/1111111 (MO. 18, 27-220); Tcrtullianus, Ac/ uxorem.
lib. 1, e. Vil-VIII (ML. 1, 1286-1287); ld., De res11rrccllo11e canzls, e. VIII (ML. 2,
806); Cyprlanus, E[)lslola XXXVI (ML. 4, 327); id., l:11ist. LXII, 11 (1'\L. 4, 366);
ld., Tesllmon. aclv. lmla,•os, lib. Ili, e. LXXIV (ML. 4, 771); Ambrosius, De vicluis,
11, 9 et sqq. (ML. 16, 250-251); Casslanus, De lrihus generl/>11s monachorum, V
(ML. 49, 1094); Athcnagoras, Legatlo vro chrlstlanls (MG. 6, 965).
7) At 21, 8-10; cfr. lgnatius Antioch., Acl SmJ•rtz., XIII (!\-\O. 5, 717); ld., Acl
Polyc., V (MO. 5, 723); Tcrtullianus, De vlrgl11lb11s velam/Is (ML. 2, 935 sqq.); id.,
De exhorlallone casf/tatis, e. VII (ML. 2, 922); Cyprianus, De hahltu vlrglnum, li
(ML. 4, 443); Hicronimus, E[Jlslola LVIII, 4-6 (ML. 22, 582, 583); Augustinus, Sermo
CCXIV (ML. 38, 1070); id., Contra Faustum Manlchaeum, lib. V, e. IX (ML. 42, 226).
8) Cfr. Optatus, De sc/zlsmale c/011allslarum, lib. VI (ML. 11, 1071 sqq.); Po11tlficale Roma1111m, li; De benecllcllone et co11secral/011e vlrglt111111.
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fectionis statum, semper maiore rigore in societatibus recognoscere tantum voluit ab ipsa erectis atque ordinatis, scilicet in Religionibus (e. 488,
1•), quarum generalis forma et ratio, post maturum lentumque examen,
magisterio suo probaverat, quorum in singulis casibus institutum atque
statuta non solum doctrinaliter et abstractc, semel iterumque ad trutinam
revocaverat, sed facto et reapse experta erat. Haec in iure Codicis ita
sunt severe et absolute definita, ut nullo in casu, ne per exceptionem quidem, admittatur canonicus status perfectionis, nisi ipsius professio in Religione emittatur ab Ecclesia approbata. Denique, canonica status perfectionis, qua status publici, disciplina, ita ab Ecclesia sapienter ordinata fuit,
ut pro Religionibus clericalibus, in illis generatim, quae clericalem religiosorum vitam respiciunt, Religiones vice dioeceseos fungerentur, et
adscriptio Religioni, incardinationis clericalis dioecesi locum obtineret (cc.
Ili§ 1,115,585).
Postquam Codex Pianus-Benedictinus, in Parte Secunda Lib. li Religiosis dicata, diligenter collecta, recognita, atque accuratc cxpolita Religiosorum legislatione, statum canonicum perfectionis, sub respectu etiam
publico, multipliciter confirmaverat atque inceptum opus Leonis XIII f. m.
in sua immortali Constitutionc "Conditae a Christo" o sapienter perficiendo, Congregationes votorum simplicium inter stricte sumptas Religiones
admiserat, nihil in disciplina status canonici perfectionis addcndum esse
videbatur. Ecclesia tamen, magna qua gaudet animi mentisque largitate,
tractuque vere materno, brevem titulum legislationi religiosae, veluti peropportuni complementi gratia, adiungendum censuit. ln ipso (tit. XVII,
Lib. li) ad statum canonicum perfectionis, satis plene Ecclesia aequiparare statuit Societates, de ipsa et frequenter etiam de civili societate
optime meritas, quae quamvis aliquibus iuridicis sollemnitatibus ad statum
perfectionis canonicum completum necessariis, ut votis publicis (cc. 488,
1• et 7°; 487), carerent, tamen in ceteris quae ad vitam perfectionis substantialia reputantur, veris Religionibus arcta similitudine et veluti necessitate
coniunguntur.
His omnibus sapienter, prudenter ac peramanter ordinatis, amplissime
provisum fuerat animarum multitudini, quae relicto saeculo amplecti cuperent novum statum canonicum stricte dictum, perfectioni adquirendae unice
atque ex integro consecratum. Verum benignissimus Dominus, qui absque
personarum acceptione 10, omnes fidelcs semel iterumque ad perfectionem
ubique sequenciam et exercendam invitavit n, mirabili Divinae suae Providentiae consilio disposuit ut etiam in saeculo, tot vitiis depravato, nostris
praecipue temporibus, plures floruerint ac floreant animarum selectarum
copiae quae, nedum perfectionis individualis studio aestuent, sed peculiari
Dei vocatione in mundo manentes, optimas novas invenire possint Consociationum formas, temporum necessitatibus apprime respondentes, in quibus vitam ducere queant adquirendae christianae perfectioni admodum
consentaneam.
Spiritualium Moderatorum prudentiae ac studio ex animo commendantes, singulorum nobiles perfectionis conatus, in foro interno, de Associationibus nunc solliciti sumus quae coram Ecclesia in foro, uti dicitur,
externo ad vitam solidae perfectionis proprios sodales quasi manu ducere
satagunt atque nituntur. Non tamen de omnibus Consociationibus hic
9) Const. Condltae a Christo Ecc/esiae, B dec. 1900: cfr. Lconis XIII Acla, vol. XX,
pp. 317-327.
10) 2 Par 19, 7; Rom 2, 11; E! 6, 9; Col 3, 25.
11) Mt 5, 48; 19, 12; Col 4, 12; lac 1, 4,
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quaestio est, quae in saeculo perfectionem christianam sincero corde sectantur, sed iis tantum, quae in interna constitutione, in hierarchica regiminis
ordinatione, in plena nullisque aliis vinculis limitata deditione, quam a
membris proprie dictis requirunt, in consiliorum evangelicorum professione, in ratione denique ministeria et apostolatum exercendi, propius quoad
substantiam accedunt ad status canonicos perfectionis, ac speciatim ad Societates absque votis publicis (tit. XVII), quamvis non vita communi religiosa, sed aliis externis formis utantur.
Hae Consociationes, quae inde "lnstitutorum saecularium" nomine venient, non sine speciali Divinae Providentiae afflatu, primo elapsi saeculi
dimidio condi ceperunt, ut fideliter "consilia evangelica in saeculo sequerentur et caritatis officia maiore libertate obirent, a quibus per temporum
nequitiam exercendis, religiosae familiae aut paene aut omnino prohibebantur". 12 Cum antiquiora eiusmodi Instituta bonum de se specimen dederint,
et operibus factisque satis semperque magis comprobarent per severam
prudentemque suorum sodalium selectionem, per accuratam satisque longam eorum formationem, per adaequatam, firmam simul et agilem vitae ordinationem, etiam in saeculo peculiari Dei vocatione favente, divinaeque
gratiae auxilio, obtineri certo posse satis strictam atque efficacem suipsius,
non internam tantum sed externam et fere religiosam, Domino consecrationem, et instrumentum valde opportunum penetrationis et apostolatus haberi, hac multiplici de causa "istae fidelium Societates, non secus ac verae
religiosae Congregationes a Sancta Sede laudatae" non semel fuerunt. 13
Ex felici horum Institutorum incremento in dies clarius apparuit quam
multiplici respectu eadem in efficax Ecclesiae et animarum subsidium verti
possent. Ad vitam perfectionis semper et ubique serio ducendam; ad
ipsam etiam in pluribus casibus amplectendam in quibus vita religiosa canonica possibilis vel conveniens non erat; ad impensam familiarum, professionum ac civilis societatis christianam renovationcm per contactum intrinsecum et quotidianum cum vita perfecte et omnino sanctificationi consecrata; ad multi formem apostolatum et ad ministeria exercenda locis, temporibus et rerum adiunctis sacerdotibus religiosisque vetitis, vel imperviis,
haec Instituta adhiberi et converti facile possunt. Ex adverso, experientia
comprobatum est difficultates ac pericula 11011 defuisse, quae haec perfectionis vita libere ducta, et absque externo religiosae vestis subsidio, communisque conviventiae auxilio, absque vigilantia Ordinariorum, a quibus reipsa
facile ignorari poterat, Superiorumque, qui non raro longe aberant, interdum, immo et faciliter secum ferebat. Disputari etiam coeptum fuit de
natura iuridica horum Institutorum, et de Sanctae Sedis mente in illis
approbandis. Heic opportunum ducimus mentionem facere illius Decreti
"Ecclesia Catholica", quod Sacra Congrega tio Episcoporum et Regularium ·
edidit, et die XI mensis Augusti a. MDCCCLXXXIX a Decessore Nostro
im. mem. Leone XIII confirmatum fuit. 14 ln ipso non vetabatur horum
Institutorum laudatio et approbatio, edicebatur tamen Sacram Congregationem, quando haec Instituta laudabat vel approbabat, ea voluisse laudare et approbare, non quidem ut Religiones votorum solemnium, aut veras
religiosas Congregationes votorum simplicium, sed tantum ut pias sodaIitates, in quibus, praeter alia, quae iuxta hodiernam Ecclesiae disciplinam desiderantur, religiosa professio proprie dieta 11011 emittitur, sed vota,
12) S. C. Eplscoporum et Regularlum dec. Ecclesla Cathollca, d. 11 augustl 1889:
cfr. ASS, XXIII, 634.
13) lbld.
14) lbld.
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si quae fiant, privata censentur, non publica, quae nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptantur. Haec insuper sodalitia - ita addebat Sacra
eadem Congregatio, - sub hac essentiali conditione laudantur vel approbantur, quod plene perfecteque Ordinariis innotescant cuiusque suis, ac
eorum omnino subsint iurisdictioni. Haec Sacrae Congregationis Episcoporum ac Regularium praescripta ac declarationes, ad effingendam naturam horum lnstitutorum opportune contulerunt, eorumque evolutionem atque
progressum ordinaverunt quin tamen impedirent.
Nostro hoc saeculo Instituta saecularia multiplicata silenter sunt, pluresque, satis inter se diversas, formas sive autonomas, sive diversimode
Religionibus Societatibusve unitas induerunt. De ipsis nihil cavit Apostolica Constitutio "Conditae a Christo", quae tantum de Congregationibus
religiosis fuit sollicita. Codex etiam Iuris Canonici consulto de his Institutis siluit, et quae pro ipsis essent constituenda, cum adhuc matura non
viderentur, reliquit futurae legislationi.
Haec omnia Nobiscum, pro conscientiae Nostrae officio, et pro paterna ilia dilectione qua erga animas ferimur, quae in saeculo tam generose
sanctitatem sectantur, semel iterumque considerantes; itemque eo consilio
ducti ut sapiens nempe ac severa fieri valeat Societatum discriminatio, iliaque tantum ut vera Instituía agnoscantur, quae plenam perfectionis vitam
authentice profiteantur; ut pericula vitentur erectionis novorum semper
Institutorum - quae non raro imprudenter atque inconsulto conduntur; ut ilia autem lnstituta, quae approbationem mereantur, talem obtineat peculiarem iuridicam ordinationem, quae eorum naturae finibus, adiunctis apte
pleneque respondeant, id ipsum pro lnstitutis saecularibus perficere cogitavimus ac decrevimus, quod im. mem. Decessor Noster Leo XIII pro Congregationibus votorum simplicium per Apostolicam Constitutionem "Conditae a Christo" tam prudenter atque sapienter praestitit. lgitur statutum
generale lnstitutorum saecularium, quod a Suprema Sacra Congregatione
Sancti Officii ad competentiam suam quod spectat, examinatum diligenter
fuerat et a Sacra Congregatione de Religiosis accurate, iussu ductuque
Nostro, ordinatum ac expolitum fuit, per praesentes has Litteras approhamus; atque ea omnia, quae sequuntur, Apostolica auctoritate Nostra declaramus, decernimus ac constituimus.
Hisce autem ut supra constitutis, ad ea omnia exsecutioni mandanda
Sacram Congregationem de Religiosis deputamus, cum omnibus facultatibus necessariis atque opportunis.

Lex peculiaris Institutorum saecularium.
Art. 1. - Societates, clericales vel laicales, quarum membra, christianae perfectionis adquirendae atque apostolatum plene exercendi causa, in
saeculo consilia evangelica profitentur, ut ab aliis fidelium communibus
Associationibus (Pars Tertia, Lib. II, C. 1. C.) apte distinguantur, lnstitutorum seu lnstitutorum saecularium proprio nomine veniunt, atque huius
Constitutionis Apostolicae normis subiiciuntur.
Art. li. - § 1. lnstituta saecularia, cum nec tria publica religionis
vota (cc. 1308 § 1 et 488, 19 ) admittant, nec communem vitam seu commorationem sub eodem tecto suis membris, ·ad normam canonum, imponant
(cc. 487 sqq. et 673 sqq.):
1° lure, ex regula, nec sunt nec proprie loquendo dici queunt Religiones ( cc. 487 et 488, 1°) vel Societates vitae communis ( e. 673 § 1);
2° Religionum aut Societatum vitae communis proprio peculiarique iure
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11011 obliga11tur, 11eque ipso uti possu11t, nisi quatenus aliquod huius i"uris
praescriptum, illius praecipue quo Societates absque votis publicis utuntur
legitime ipsis, per exceptionem, accommodatum fuerit atque applicatum.
§ 2. Instituta, salvis communibus iuris canonici normis quae ipsa respiciant, tamquam proprio iure, peculiari eorum naturae et co11ditioni arctius
respondenti, his praescriptis reguntur:
t • Ge11eralibus huius Constitutionis Apostolicae normis, quae omnium
Institutorum saecularium veluti proprium statutum constituunt;
2• Normis quas Sacra Congregatio ele Religiosis, prout necessitas ferat
atque experientia suffragetur, sive Constitutionem Apostolicam interpretando sive ipsam perficiendo atque applica11do pro omnibus vel pro aliquibus
ex his Institutis edere censuerit;
3• Particularibus Constitutionibus, ad normam Articulorum qui sequuntur (Art. V-VIII), approbatis, quae generales iuris atque peculiares supra
descriptas normas (1111. 1• et 2''), si11gulorum I11stitutorum fi11ibus, necessitatibus, adiunctis, 11011 parum inter se diversis, prudente1· accommode11t.
Art. Ili. - § 1. Ut aliqua pia fidelium Consociatio, ad normam Articulorum qui sequuntur, erectionem in Institutum saeculare consequi valeat,
haec (§§ 2-4), praeter alia communia, habeat necesse est requisita:
§ 2. Quoad vitae consecrationem et christianac perfectionis profcssio11em.
Sodales, qui ut membra strictiore sensu sumpta, Institutis adscribi
cupiunt, praeter ilia pietatis et abnegationis exercitia, quibus omnes, qui ad
perfectionem vitae christianae adspirant, i11cumbant necesse est, ad ipsam
peculiaribus etiam rationibus, quae hic recense11tur, cfficaciter tenderc
debent:
t • Profcssione 11empe coram Deo facta coelibatus ct castitatis perfectae, quae voto, iurame11to, co11sccratio11e in conscicntia obliganti, ad
11ormam Constitutionum, firmetur;
2• Obedientiae voto vel promissione, ita ut stabili vinculo ligati totos
Deo et caritatis seu apostolatus operibus se dedice11t, et in omnibus sub
manu et ductu semper moraliter si11t Supcriorum, ad normam Constitutio11um;
3 9 Paupertatis voto vcl promissio11e, vi cuius honornm temporalium
usum 11011 libernm habca11t, sed definitum ac limitatum, act normam Co11stitutionum.
§ 3. Quoad i11corporatio11em Sodalium Instituto proprio et quoacl vinculum ex ipsa ortum.
Vinculum quo Institutum sacculare et ipsius membra, proprie dieta,
inter se coniungi .oportet, debet esse:
t • Stabile, ad normam Constitutionum, sive perpctuum sive temporarium, elapso tempore renovanclum (c. 488, t •);
2• Mutuum ac plenum, ita ut, ad normam Co11stitutionum, Sodalis se
totum Instituto traclat, et lnstitutum de Sodali curam gerat atque respondeat.
§ 4. Quoad commu11es Institutorum saecularium sedes ac domos.
lnstituta saecularia, etsi communem vitam seu commorationem sub eodem tecto suis membris acl normam iuris 11011 impo11ant (Art. II, § 1),
tamen pro necessitate, vel utilitate unam vel plurcs communes domos habere oportet, in quibus:
t • Residere valeant qui Instituti regimen, supremum praecipue vel regionale, exercent;
2° Commorari vel ad quas convenire queant Sodales, ad institutionem
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accipicndam et complendam, ad exercitia spiritualia peragenda ct mi alia
hniusmodi;
3° Recipi possint Sodales, qui ob infirmam valetudinem, vel ob alia
rerum adiuncta sibi providere non valeant, vel quibus 11011 expediat, ui
apud se vel apud alios ipsi privatim remaneant.
Art. IV. - § 1. Instituta saecularia (Art. 1) a Sacra Congregatione de
Religiosis depe11de11t, salvis iuribus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, ad normam e. 252 § 3, quoad Societates et Seminaria Missionibus
destina ta.
§ 2. Consociationes, quae rationem 11011 habe11t seu plene finem 11011
profitentur in Art. I clescriptum, illacque etiam, quae aliquo ex elementis carent i11 Art. I et Ili huius Constitutionis Apostolicae recensitis, iure
reguntur Associationum fidelium, de quibus in cc. 684 sqq. et a Sacra Congregatione Concilii depe11dent, salvo praescripto e. 252 § 3, quoad territoria Missio11um.
Art. V. - § 1. Instituta saecularia Episcopi, non autem Vicarii Capitulares vel Generales co11dere et i11 personam moralem, ad normam e. 100
§§ 1 et 2, erigere possu11t.
§ 2. Ea ta111e11 lnstituta Episcopi ne condant neque condi sinant, inconsulta Sacra Congregatione de Religiosis, ad normam e. 492 § 1 et
Art., qui sequitur.
Art. VI. -· § 1. Ut Episcopis, de crcctione lnstitutorum ad normam
Art. V § 2 in antccessum consulcntibus, Sacra Congrcgatio de Religiosis
licentiam concedat eadem crigendi, de iis, congrua congruis ipsius indicio
referendo, edoceri debet, quae pro erectione Congregationis Societatisve
vitae communis iuris dioecesani in Normis ab eadem Sacra Congregatione
impertitis definiuntur (nn. 3-5) atquc de aliis quae ex stilo et praxi eiusdem
Sacrae Congregationis inducta sunt, vel in posterum inducentur.
§ 2. Obtenta ab Episcopis Sacrae Congregationis de Religiosis licentia, nihil obstabit quominus, ipsi iurc proprio uti libere possint et erectio11em peragere. De erectione peracta officiale nu11tium eidem Sacrae Congregationi Episcopi mittere ne omitta11t.
Art. VII. - § 1. lnstituta saecularia, quae approbationem vel laudis
decretum a Sancta Sede consequuta fuerint, iuris pontificii efficiuntur (cc.
488, 3°; 673 § 2).
§ 2. Ut lnstituta saecularia iuris dioeccsani laudis vel approbationis
decretum conscqui valeant, ilia generatim, congrua congruis Sacrae Congregationis de Religiosis iudicio referendo, requiruntur quae ex Normis
(1111. 6 sqq.) et ex eiusdem Sacrae Congregationis stilo ac praxi pro Congregationibus et Societatibus vitae communis pracscripta et definita sunt,
vel in posterum definientur.
§ 3. Ad horum Institutorum eorumque Constitutionum primam, ulteriorem, si casus ferat, ac defi11itivam approbationem ita procedatur:
1• Causae, de more paratae et 1111ius saltem Consultoris voto ac dissertatione illustratae, in Consultorum Commissione, sub ductu Excmi eiusdem Sacrae Congregationis Secretarii aliusve ipsius vices gerentis, prima
fiet disceptatio;
2° lnde res tota, praeside Emo Sacrae Congregationis Cardinali Praefecto, atque invitatis ad causam diligentius excutiendam, prout necessitas
seu utilitas suggerat, peritis seu peritioribus Consultoribus, pleni Sacrae
Congregationis Congressus examini ac decisioni subiiciatur;
3• Congressus resolutio ab . Emo Cardinali Praefecto vel ab Excmo
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Secretario Audientia Ssmo Domino referenda lpsiusque supremo iudicio
submittenda erit.
Art. VIII. - Instituta saecularia, praeterquam propriis, si quae adsint
vel in posterum ferentur legibus, ad normam iuris pro non exemptis Congregationibus et Societatibus vitae communis vigentis, Ordinariis locorum
subiecta sunt.
Art. IX. - Regimen internum Institutorum saecularium hierarchice ad
instar regiminis Religionum et Societatum vitae communis, congrua congruis
eiusdem Sacrae Congregationis iudicio referendo, pro ipsorum Institutorum natura, finibus, et adiunctis ordinari potest.
Art. X. - Quoad iura et obligationes Institutorum, quae condita iam
sunt et ab Episcopis, consulta Sancta Sede, vel ab ipsa Sancta Sede fuerunt
approbata, hac Constitutione Apostolica nihil immutatur.
Haec edicimus, declaramus ac sancimus, decernentes pariter Apostolicam hanc Constitutionem firmam, validam et efficacem semper esse ac
fore, suosque plenos et integros effectus sortiri atque obtinere, contrariis
quibuslibet non obstantibus, peculiarissima etiam mentione dignis. Nulli
igitur hominum liceat hanc Constitutionem a Nobis promulgatam infringere, vel eidem temerario ausu contraire.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die II Februarii, Purificationi
Beatae Virginis Mariae sacra, anno MDCCCCXXXXVII, Pontificatus Nostri
octavo. PIUS PP. XII.

Alocução de Sua Santidade Pio XII ao Sacro Colégio.
No dia 2 de Junho, o Santo Padre fez uma alocução Importante ao Sacro Colégio
dos Cardeais, cm que incita os dirigentes das nações, não obstante as dificuldades
e desapontamentos, a restabelecer relações normais entre os povos, conjurando-os a
não perderem esta oportunidade que talvez seja a última. O discurso foi Irradiado
na semana seguinte pela Rádio do Vaticano cm sete llnguas diferentes. Traduzimolo do original Italiano publicado em "La Clvlltà Cattollca" (21 de Junho de 1947).

O Ano de 1947. - Ainda uma vez, a ocorrência da festa de Nosso
Santo Predecessor e celeste Patrono nos oferece ocasião de entreter-Nos
um pouco convosco, Veneráveis Irmãos, acerca dos grandes problemas,
dos formidáveis acontecimentos da hora presente, dos perigos que ameaçam o mundo inteiro. Esta efusão de Nossa alma e de Nosso coração e
a correspondência de ideias e sentimentos, dos quais vosso venerável Deão
nos deu tão grata demonstração, sirvam para cada um de vós, Nossos
íntimos conselheiros e fiéis colaboradores, e para Nós mesmo, de estímulo a continuar com renovada fé, com redobrada energia, com serena
dedicação, aquela obra de apostolado que hoje, mais do que em tempo
algum, impende a todos os operários da vinha do Senhor, a todos os
ministros do Santuário.
Ano de 1947 ! Qual será o conceito que dele farão as gerações futuras? Já atingiu à metade do seu curso, e até agora, até este momento em
que vos dirigimos a palavra, deu porventura ao mundo outra coisa que
a antítese aparentemente inconciliável entre a terrível aluvião de problemas a resolver, nos quais se emaranha e naufraga, e a humilhante miséria das suas soluções? O veredito da história será correspondente aos
frutos que os acontecimentos e as deliberações produzirem nos meses
que faltam para completar-se o ano. E as futuras gerações o bendirão
ou amaldiçoarão, consoante o que representar para a família humana:
ou um ponto de partida para uma renovação dos sentimentos de fraterni-
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dade, que se concretize em uma ordem de direito e de paz digna do homem, útil à todos e a todos suportável, ou, ao contrário, uma progressiva
recaída no pântano estagnador das discórdias e violências, de cujo lodo
não poderão emanar senão os miasmas mefíticos e deletérios de novas
e incalculáveis calamidades.
A Segurança. - As feridas causadas pela guerra ainda não estão
cicatrizadas; algumas foram, pelo contrário, revolvidas e irritadas. Em
que época se falou tanto em segurança geral, que deveria ser o fruto da
vitória? Mas onde está ela? Dissiparam-se, ou ao menos foram atenuados
a impressão de incerteza e o temor da guerra? Considerando-se os fatos
na sua realidade, deve-se reconhecer a impossibilidade de, mesmo com
a melhor boa vontade, estabelecer desde logo a segurança a que ardentemente aspira a humanidade. Que se não tomem, então, essas disposições
de após-guerra e ele paz, que nada têm a ver com a punição de criminosos de guerra, mas suscitam as mais amargas desilusões especialmente
naqueles que nenhuma responsabilidade tiveram nas culpas de passados
regimes, pelos quais, ao contrário, foram perseguidos e maltratados. Será
que se supõe, talvez, providenciar à construção da segurança geral,
acumulando sob seus fundamentos vastas ruínas não somente materiais,
mas até de seres humanos vivos? Como poderá sentir-se segura uma Europa, cujos membros são a presa do desespero e cio desconforto, torvos
e lúgubres fatores de desagregação, de que fàcilmente abusarão os ambiciosos de poder, como o fizeram os que os precederam?
Conhecemos suficientemente a extensão e a gravidade dos inomináveis horrores, com que um vencido sistema cobriu de desolação a face
da Europa, para querermos diminuir a enormidade de suas culpas. E como
poderão os povos vencedores por seu turno adotar ou tolerar os métodos
de ódio e de violências, que foram a essência desses sistema, utilizar-se
de armas cujo emprego por outras mãos sublevou a sua justa indignação.
E qual o homem sensato que quereria procurar uma garantia para sua
própria segurança e estabilidade na ruína e na miséria de seu vizinho?
Por isto, Nós desejamos, ainda uma vez, exortar e advertir os povos de
que a segurança dentro dos limites em que é atingível, não poderá ter
nenhuma base sólida se se não apoiar na saúde física e moral do povo,
numa reta ordem pública no interior e, no exterior, em relações normais
de boa vizinhança. Ora, essas relações normais, mesmo depois da segunda
guerra mundial, é ainda possível reiniciá-las. Não deixem os dirigentes
dos Estados escapar-se ·esta ocasião, que poderá - não o permita Deus
- ser a última.
A Prosperidade. - Muito se tem, também, discorrido sobre uma
universal prosperidade, que seria igualmente o fruto maturescido da vitória. Por onde andará ela? Existem, fora de dúvida, Países nos quais
as máquinas giram sem cessar, produzindo por seu ininterrupto trabalho
o máximo rendimento. Produção e super-produção! E' a chave de ouro
de Sésamo, o segredo para suprimir de pronto até os últimos vestígios
os malefícios da guerra e terraplenar as voragens que ela cavou. Mas a
prosperidade das nações não poderá ser sólida e segura, se não for esta
a condição comum de todas, porque é fora de dúvida que a inércia e a
impossibilidade de intercâmbio, a que alguns países se vêem constrangidos, trará consigo, em tempo não distante, crises econômicas e o desemprego também nos demais.
A Liberdade. - Da mesma forma, muito se tem também falado do
restabelecimento da liberdade, que seria outro ~os frutos conquistados
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com a vitória, liberdade assegurada contra as arbitrariedades e violências.
Mas essa não poderá vicejar senão onde o direito e a lei imperam e asseguram eficazmente o respeito à dignidade tanto dos indivíduos como
das coletividades. O mundo, no entanto, ainda está a esperar, a reclamar
que o direito e a lei criem condições estáveis para os homens e as sociedades; milhões de seres humanos continuam a viver sob a opressão
e as arbitrariedades. Nada lhes é assegurado: nem o teto, nem os bens,
a liberdade ou a honra. E assim se vai dissipando em seus corações o último lampejo de serenidade, a última centelha de ânimo. Em Nossa Mensagem de Natal de 1944, dirigindo-Nos a um mundo entusiasta da democracia e ansioso de se tornar seu campeão e propagandista, esforçamoNos por apresentar os supremos postulados morais ele uma reta e sã organização democrática. Não poucos receiam hoje que a fé naquela organização resulte diminuída pelo violento contraste entre o "democracia verbal" e a realidade concreta. Se, neste momento, erguemos a Nossa voz,
não é para desencorajar as inúmeras boas vontades que se entregaram
já ao empreendimento, ou para depreciar o que até agora já se obteve,
mas, antes, fazemo-lo movido cio desejo de contribuir, na medida de
Nossas possibilidades, para um melhoramento no estado presente. Não
é ainda demasiado tarde para que os povos da terra possam, com um
leal esforço comum, criar as condições indispensáveis senão a uma verdadeira segurança, a uma prosperidade geral, ao menos ao estabelecimento
de um modo de viver tolerável, assim como a uma benéfica ordem de
liberdade.
A Juventude. - Um interesse primordial torna necessário esse esforço comum: o bem da juventude e da família. A Igreja, Mãe solícita, não
é a única a recear pelo futuro da juventude. As novas gerações sofrem,
em alguns países, desde a adolescência e até desde a infância, de exaustão, de anemia física e espiritual, ocasionadas pela pobreza material, com
todo o seu séquito de misérias, pela insuficiência ou mesmo absoluta ausência de vida familiar, pela falta de instrução e de educação, ou, enfim, pelo longo período de encarceramento ou de exílio. Entre os povos
que, ao invés, vivem em condições mais satisfatórias, outros perigos provenientes não raro do excesso de abundância e de prazeres - ameaçam - e quão mais tristemente - a saúde física e moral dos jovens.
Mas eis o que é ainda mais grave e torna mais dificilmente sanável o mal:
a crise geral, indefinidamente prolongada, com as perturbações que acarreta, com a incerteza sobre o porvir que fatalmente desperta, incute no
ânimo da juventude, cada vez mais numerosa, a desconfiança em seus
maiores, que reputa responsáveis por todos os males que a atribulam, e
o cepticismo quanto a todos os princípios e valores que estes últimos
tanto exaltaram e lhe legaram. Há o sério perigo ele que inúmeros jovens,
intoxicados por esses fermentos deletérios, acabem atirando-se em um
niilismo absoluto. Ai dos povos no dia em que no coração dos jovens
vier a se extinguir o fogo sagrado da fé, do ideal, da disposição ao sacrifício e do espírito ele dedicação! Embora de breve duração tal estado
de coisas, qual será o seu destino?
A Familia. Qual poderá ser também, em semelhante estado de
precariedade e incerteza, que tende a perpetuar-se, a sorte da família,
saída desse viveiro natural e dessa escola onde cresce e se prepara o
homem de amanhã? Temos reunido as mais trágicas notícias dos territórios mais flagelados, acerca da miséria que pesa sobre a família, a
jovem e a mulher. E' sobretudo trágica a condição de certos tares -
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se é que assim se possam chamar esses grupos errantes - para os quais
a fidelidade dos esposos à lei de Deus havia atraído a bênção de uma
rica coroa de filhos. Após haverem saldado, muitas vezes mais que os
outros, o seu tributo ele sangue durante a guerra, devem hoje mais particularmente sofrer as consequências da generalizada crise de habitações
e de gêneros. Não é por certo Deus quem falta à sua palavra, como
irônicamente insinuam os egoístas e gozadores; mas são a incompreensão, a dureza, a malquerença de outros que aos heróis do dever conjugal
tornam a vida onerosa e insuportável. Sómente um verdadeiro heroísmo,
amparado pela graça divina, pode manter no coração dos jovens esposos
o desejo e a alegria de uma prole numerosa. Mas que degradação para
o mundo o haver descido tanto, a um estado social contrário à natureza!
Diante ele Deus, face à dolorosa verdade, com todas as Nossas forças
reclamamos um imediato remédio e confiamos em que este Nosso brado
de angústia ressoe até às extremidades do mundo e repercuta no ânimo
daqueles que, votados à causa pública, não podem ignorar que um povo
ou uma nação podem considerar-se perdidos, se não se esteiam numa
família sã e vigorosa. Nada, quiçá, exige tão urgentemente a pacificação
do mundo, como a indizível miséria da família e da mulher!
Não Temais! - Qual é, porém, a realidade? Quem ousará afirmar
que estes dois anos, decorridos desde a cessação das hostilidades, hajam
marcado notáveis passos avante no terreno da restauração e do progresso social? Os povos, amargamente desiludidos nos seus anseios de
ordem, de paz e reconstrnção, acabarão por perder a sua fé e a sua
paciência, ao verem suceder-se infrutíferas conferências e ampliar-se a
série de tratados interrompidos ou adiados. Não queremos formular acusações. Temos ante os olhos um fim mais elevado que o de emitir sentença
sobre o passado; o Nosso escopo é prevenir novos e mais graves danos
num futuro próximo ou remoto. Nestes tempos de profunda perturbação
cios espíritos e de tão desconcertantes acontecimentos, Nós depositamos
toda a Nossa confiança em Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo e
Senhor cios senhores (2 Cor 1, 3; 1 Tim 6, 15) e, depois de Deus,
também nos fiéis de todo o mundo. A estes, portanto, repetimos as palavras que o divino Mestre dirigiu a seus discípulos: Não temais! Se existe
o que hoje possa causar temor, é o próprio temor. Não há, nas conjunturas atuais, pior conselheiro. Não serve senão para causar vertigens,
cegueira e afastar da trilha reta e segura da verdade e da justiça. Inescrupulosos falsos profetas espalham com astúcia ou por meio de violência concepções cio mundo e do Estado contrárias à ordem natural, anticristãs e ateias, como tal já condenadas pela Igreja, particularmente na
Encíclica Quadragesimo Anno, de Nosso grande Predecessor Pio XI. Mas
nem as dificuldades do momento nem o calor redobrado dessa propaganda
devem atemorizar-vos ou deter-vos. O temor, de si mesmo vergonhoso,
excede-se em disfarces. Assim, às vezes engalana-se com as enganosas
vestes de um entranhado amor pelos oprimidos, como se as massas sofredoras pudessem alcançar vantagens da falsidade e da injustiça, da tática demagógica e de promessas que jamais poderão ser cumpridas. Doutras vezes, ao contrário, acoberta-se com a aparência da prudência cristã,
e sob este especioso pretexto queda-se mudo, quando o dever exigiria
dizer-se aos ricos e poderosos o Non lic-et intrépido, adverti-los abertamente que lhes não é lícito, para satisfazer a ambição de lucro ou de
domínio, afastarem-se da linha inflexível dos princípios cristãos, fundamento da vida social e política e que a Igreja aos homens do nosso tem-
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po tem relembrado repetidamente e com toda clareza. A vós, fiéis, é sobretudo endereçado o convite para colaborar sem reservas no advento de
uma ordem pública, que realize, no grau mais elevado possível, uma economia sã e a justiça social; ordem que tolha, aos profissionais da luta
de classes, toda possibilidade de seduzir os desiludidos e deserdados
deste mundo, apresentando-lhes a fé cristã e a Igreja Católica não como
aliadas, mas inimigas. A Igreja. Católica, por disposição da Providência
divina, elaborou e promulgou sua doutrina social, que indica o caminho
a seguir, e nenhum temor de perder bens ou vantagens temporais, e parecer menos amante da civilização moderna, menos nacional ou menos
social, poderá autorizar os verdadeiros cristãos a desviar-se, um passo
que seja, deste caminho.
A Paz. - Em face da triste realidade de funestos e múltiplos conflitos, que tão dolorosamente flagelam hoje em dia o mundo e embargam
o passo à paz, seria igualmente culpável cerrar os olhos para não ver ou
cruzar os braços para não agir, sob o capcioso pretexto de nada mais
se poder fazer. Nada mais a fazer, e exatamente quando os cristãos podem opor a tantas sufocadoras hesitações dissolventes um valor intrépido
que, ao invés de feliz exuberância de próvida natureza, é a manifestação
de uma força sobrenatural, alimentada pelas virtudes teologais da fé,
esperança e caridade? Em virtude dessa força, uma grande corrente de
ar puro atravessará a terra, dissipando a atmosfera de pânico e de
pessimismo que ameaça contaminá-la; os olhos cerrados se abrirão à visão clara da verdade e da justiça; os transviados de boa fé e de boa
vontade descobrirão o caminho para escapar de uma situação quase intolerável e avizinhar-se da resolução de contrastes considerados insolúveis. E isto porque, para aqueles que encaram os acontecimentos à luz
de uma ordem divina, não paira dúvida quanto à possibilidade de um
pacifico acordo, mesmo nos mais graves antagonismos de interesses humanos e nacionais. E não é esta, talvez, a missão do cristão, do católico,
no vórtice das agitações sociais e políticas do tempo presente? Neste reside a causa do ódio que à Igreja votam quantos, vivendo de dissensões
e conflitos, alimentam o desejo de mantê-los acesos. Esses como que por
instinto sentem que a Igreja, estabelecida por Deus como a cidadela da
fraternidade e da paz, não pode acumpliciar-se com os idólatras adoradores
da violência brutal, da luta externa ou intestina pela hegemonia universal. Bastaria esta observação para encher de santa ufania os católicos,
pois que o ódio com que é perseguida a Igreja põe em luminoso destaque a sua grandeza espiritual e moral e a de sua ação benéfica à humanidade. Tende a consciência dessa grandeza, que significa missão, dever e responsabilidade! Não foi em vão que a Divina Providência dispôs
que jamais se manifestasse tão profundamente como em nossos tempos,
em todos os membros da Igreja sobre a terra, a consciência de uma
forte e comum participação ao seu próprio Corpo Místico. Pois ainda
que o esforço das torvas potências da desagregação, da discórdia e da
destruição se estendem atualmente sobre o mundo, tanto maior será a
eficácia da ação preponderante dos cristãos e das suas forças para obter
a união, a ordem e a paz. Qual o verdadeiro católico que poderia pensar
em subtrair-se a tão imperioso dever? Dedicai-vos todos, portanto, com
ardor a essa ação; sede intrépidos entre os timoratos, crentes entre os
incrédulos, confiantes entre os esmorecidos, e amorosos entre os cépticos
que desconhecem o amor.
O Amor. - Vosso amor é intenso e grande como o mundo. Conhece-
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mo-lo por experiência e de qualquer forma podemos aquilitá-lo pela admirável generosidade com que os católicos dos países ainda prósperos
contribuem para minorar as necessidades das populações empobrecidas.
Muito maiores, incomparàvelmente, do que o supõem as cifras publicadas
alhures, têm sido as suas contribuições. A renovada expressão do Nosso
reconhecimento a todos os generosos doadores, unimos mais uma vez a
Nossa fervente exortação: Que o vosso amor não entibie, mas antes se
dilate em novas· generosidades. Muitas são ainda as regiões donde se
erguem ao céu as súplicas de angústia e de impetração. O céu acolhe
os brados angustiosos, mas deseja aplacá-los mediante o ministério da
vossa caridade. A palavra de Jesus Cristo: "Toda vez que houverdes
feito um benefício a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes" (Mt 25, 40), pode ser parafraseada, dizendo-se igualmente: "O
benefício que qualquer um de vós tenha feito ao próximo necessitado,
fê-lo a Jesus Cristo." Jesus Cristo mesmo auxilia em vós e por vosso intermédio os pobres e os desalentados. Na beatificante certeza de que Jesus Cristo vive e age em cada um de nós, dizemos, portanto, a cada
um dos Nossos filhos e filhas do universo: "Resistite fortes in fide!" O
futuro pertencerá aos crentes, que não aos cépticos e recalcitrantes. O
futuro pertencerá aos vigorosos, que agem e esperam com firmeza, que
não aos tímidos e irresolutos. O futuro será daqueles que amam, e não
dos que odeiam.
A missão terrena da Igreja, ao contrário de estar finda e esgotada,
vai ao encontro de novas provas e de novos cometimentos. A incumbência
que nesta hora crucial vos confiou a Providência não é a de concluir
com o mundo uma frouxa e pusilânime paz, mas a de estabelecer para
o mundo uma paz verdadeiramente digna ao conspecto de Deus e dos
homens. Essa paz - que a humanidade com suas forças não pode alcançar - devemos todos implorá-la da misericórdia divina para esta pobre,
desolada e martirizada terra. Pastores e rebanho devem implorá-la com
fervor ardente, especialmente neste mês consagrado ao Coração do divino Redentor. Animado por uma profunda confiança no poder dessa suplicante oração, e como auspício de sua eficácia, com a efusão do Nosso
coração concedemos a vós, Veneráveis Irmãos, e a todos os Nossos diletos filhos e filhas, espalhados sobre a face da terra, a Nossa Bênção
Apostólica.

A Glória do ·sacerdócio Católico.
Discurso de Sua Santidade o Papa Pio XII sobre S. João de Brito, S'. Bernardino Reatino e S. José Cafasso.
No dia 2::1 de Junho o Santo Padre recebeu os peregrinos portugueses e italianos acorridos a Homa para a canonização de S. João de Brito, S .. Bernardino Realino e S. Josl!
Calasso. Dado o nilmero conshlerâvel de peregrinos, a audiência teve de realizar-se
no ar livre, no Pátio de S. Dâmaso. Damos a seguir o texto Integro do discurso,
traduzindo do italiano a primeira e illtlma parte, já que a do melo, dedicada a S. João
de Brito, quis o Santo Padre, por amâvel deferência para com os peregrinos portugueses, pronuncil\-la na llngua lusitana. Os sub-tltulos são os do "Osservatore Romano" (25-6-1947).

Unidade e variedade na santidade. - A santidade, amados filhos, é
uma admirável e multiforme jóia, com que a Igreja, esposa de Cristo, adorna o seu manto estrelado, elegendo e trabalhando com a arte finíssima
da graça divina as mais variadas pedras preciosas em todas as classes
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de pessoas e em todas as regiões do mundo. Hoje a Companhia de Jesus
oferece-lhe o esplendor simultâneo de duas novas jóias: dois fulgores diversos, mas ambos resplandecentes com a mesma beleza religiosa, como
outrora tinham oferecido luminoso exemplo ao Nosso grande Predecessor
Leão XIII os três santos Pedro Claver, João Berchmans e Afonso Rodrigues, tão diferentes na idade, no ofício e nos santos propósitos.
Na beleza de santidade que veneramos nos altares, resplandece aquela harmônica unidade que concentra numa mesma luz os raios da sua
multíplice variedade. Porventura não aparece a quem contempla o Instituto e os heróis da Companhia de Jesus, que a divina Providência se tem
comprazido em tornar uma das características dos filhos de Loiola a diversidade na emulação de uma mesma santidade? Não menos iguais que
diversos se Nos apresentam os dois novos santos, João de Brito e Bernardino Realino. Mesmo no contraste que parece opor, a quem olha de fora,
tanto os seus caracteres naturais, como as circunstâncias das suas vidas,
ricas desde o principio até a morte de atividades e de virtude, existe uma
semelhança ainda mais viva que faz reconhecer neles dois irmãos genuínos, dois filhos do mesmo pai, cujo sinete inconfundível transparece na
sua fisionomia.
A juventude de Bernardino Reatino. - Primogênito de um fidalgo ao
serviço das cortes do norte da Itália, Bernardino lança-se com espírito
aberto e ardente na vida juvenil da Universidade, passando, de uma a
outra, dedicado com o mesmo brio e com feliz sucesso à Medicina e às
Letras, à Filosofia e ao Direito; companheiro alegre nos círculos de estudantes de Módena e colega das suas ruidosas diversões. Avançando por
uma pendente tão resvaladiça, onde irá parar?
O freio da sua profunda fé religiosa detê-lo-á à beira do abismo, ao
mesmo tempo que o guarda um amor honesto, cultivado no segredo do
seu coração, que, estimulando a sua aplicação ao estudo, o eleva e o
conduz à jurispendência. Sabe vencer seduções e desprezar as tentações
vulgares, mas altivo e inflexível em pontos de honra, não consegue assenhorar-se suficientemente de si mesmo, nem dominar o seu amor próprio
e o seu sentido de justiça ofendido, nem deter a sua espada que vibra
e treme na baínha. Proscrito pelo juízo rigoroso do seu príncipe, é acolhido e desejado por toda parte. Um ou outro revés bem sensível e uma
angustiosa adversidade amarguram-no, mas também despertam o seu sentido cristão, e tudo volta a sorrir-lhe. Mas eis que, quando diante dos
pés se lhe abre a carreira brilhante da magistratura, a voz de Deus, que
discretamente lhe fala ao coração, faz-se ouvir cada vez mais imperiosa.
Movido por ela, ei-lo que se apresenta aos trinta e quatro anos no noviciado de Nápoles .
. . . e a juventude bem diversa de João de Brito. - Que diferente desta mocidade cheia de movimento e de vicissitudes, a de João de Brito.
Benjamim da família, órfão de pai desde a mais tenra idade, levado à
corte do prudente rei de Portugal D. João IV, no meio da alegria dos
pajens seus companheiros, não desmente em si a amável imagem de um
novo Estanislau. A modéstia, a piedade, a decidida guarda da pureza angélica, convertem-se-lhe em outros tantos alvos de mofas e de tratamentos
ainda mais indiscretos. Tudo isto suportado com paciência e constância
granjeia-lhe a alcunha de "mártir", quase como presságio do seu heróico
fim. Não julgueis o pequeno insensível ao que fere o seu amor próprio;
o seu modo de proceder é, porém, sempre benévolo, mesmo para com
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aqueles que não lhe apreciam a virtude, e sabe responder-lhes com o sorriso mais amável e com uma afabilidade ainda maior. Entrado na adolescência, iluminam-lhe a mente mais altos pensamentos e inflamam-lhe 0
coração mais ardentes e mais amplos propósitos.
Tanto que, vencendo as instâncias da família real, desejosa de retê-lo
na corte, para servir a todos de exemplo, e mais tarde de apóstolo, renova e realiza o intento muito antes concebido de dar-se todo a Deus
na Companhia de Jesus.
Diversidade na vida exterior dos dois Santos. - Como a graça não
destrói a natureza e as boas inclinações humanas, antes as aperfeiçoa,
a vida religiosa dos dois santos, alicerçada na sua força natural, não
apresentará contraste menor. Por uma singular troca de destinos, sempre
nas mãos de Deus, o jovem pajem de Lisboa, calado, recolhido no seu
ardor apostólico, deixa a pátria, os parentes e tudo o que o rodeia, e parte
para a lndia, e ali, naquele imenso campo de fadigas e de perigos, espera-o uma vida de incessantes empresas missionárias, de aventuras, de provas, de perseguições até ao martírio. Será mártir e mesmo duas vezes:
a primeira, já torturado, escapa à morte somente porque o céu o reservava para novos e grandes trabalhos e sofrimentos.
Os interesses da missão a ele confiados, e a vontade dos Superiores
lançam-no outra vez ao mar para empreender a viagem de volta a Portugal. O amor da pátria, longe de o reter, ateia o zelo do apóstolo da lndia,
onde volta a penetrar, depois de longa e penosa viagem, para consumar na
idade de quarenta e cinco anos o sacrifício antes começado, e que se terminará com os seus restos mortais devorados, em grande parte, pelas feras.
Pelo contrário, que vedes na vida do antigo magistrado italiano?
Depois de ter dedicado em Nápoles alguns anos à sua própria perfeição
espiritual e às obras de apostolado, especialmente em proveito dos seus
irmãos e da juventude, ei-lo enviado a Lecce, campo do seu zelo fervoroso, e como se fora a sua lndia, onde os desígnios da Providência não
duvidarão mantê-lo à força, e quase por milagre, para que ai dedicasse
todos os seus dias ao humilde ministério das confissões e da direção espiritual das almas, que encontrarão nele um sábio guia no caminho da
salvação eterna, e que se congregarão à sua volta como ao redor de um
pai amantíssimo. A morte virá colhê-lo à idade de oitenta e seis anos,
rodeado da veneração de todos, e naquela sua cidade adoptiva, que o tinha
escolhido em vida para ~eu protetor e patrono, "o seu sepulcro será
glorioso".
Semelhança 11a vida espiritual. - Mas se se nota tão grande diversidade entre estes dois santos na sua fisionomia e na sua história, maior
ainda é a sua semelhança. A vida exterior do homem, o temperamento
natural, os fatos ocorridos nos seus dias, aquilo que aparece aos nossos
olhos, não é o homem todo. Mais do que corpo, o homem é espírito, aquele
espírito imortal, que através do entendimento e da vontade assoma ao exterior, concebe altos propósitos, supera as hesitações entre o bem e o
mal, entre a justiça e a ofensa de outrem; aquele -espírito imortal em que
reside a vida interior e mais própria do homem, o princípio dos seus atos
e das suas ações, a raiz e o processo, a importância e o valor tanto
dos maiores acontecimentos, como elos mais ínfimos incidentes no decurso
cio seu caminho terrestre, não menos que o seu sentido e a sua cor.
Poderá, sem dúvida, dizer-se que pela parte elo espírito todos os santos se assemelham e são imitadores de Cristo, modelo de toda a santidade, como quer que a consideremos, porque todos refletem em si a
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claridade de Jesus, todos resplandecem com a sua graça, todos ardem
na sua caridade, todos irradiam o mesmo ardor no multiforme zelo das
almas e no serviço de Deus. Mas, como os carismas, também a graça tem
divisões (cfr. 1 Cor 12, 4); e o Sol de justiça, que ilumina o mundo espiritual dos Santos, varia e multiplica infinitamente neles os seus fulgores
de santidade.
A atuação do ideal da Companhia de Jesus nos dois novos Santos. -

Assim nos nossos dois Santos vemos brilhar com um maravilhoso esplendor o mesmo resplandecente ideal da Companhia de Jesus, o qual
de forma tão vária e idêntica refulgia no espírito e no coração de S. Inácio, e que os vossos primeiros Padres, valendo-se das palavras do Apóstolo (Gal 6, 14) formularam e exprimiram com tanta felicidade no proêmio das vossas Constituições: "Homines mundo crucifixos et quibus n11mdus ipse sit crucifixus", homens crucificados para o mundo e para os
quais o mundo esteja também crucificado. Tais se apresentam ambos os

novos santos, João de Brito e Bernardino Reatino, imagens do seu Capitão, Cristo crucificado. Que importa a variedade do metal e da forma
dos cravos visíveis, quando é o amor invisível, mais forte que o ferro,
que os prega na cruz do Mestre? Iluminado pela própria experiência acerca
da vaidade dos gozos do Mundo, da inconsistência dos seus bens e dos
seus favores, Bernardino conhece cada vez melhor a fugacidade de tudo
o que o cerca, desapega-se cada vez mais resolutamente de tudo o que
passa, riquezas, honras, laços de amizade, mesmo legítimos mas demasiado humanos, para se consagrar sem reservas àquele que permanece
imutável Senhor, Inspirador, Dominador e Remunerador de todo o bem,
no meio do fluxo de toda a vida mortal.
João, que desde o nascimento fora santificado pelos dons da graça
divina, e depois experimentou quão suave é o Senhor, passa através do
mundo como um raio pela sombra da selva escura; cresce como o lírio
entre espinhos, ergue-se para o céu e floresce esquecendo-se de tudo o
que lhe rodeia os pés, alimenta em si, ao sopro dos favores de Deus,
aquela adolescência forte, e "quando aprouve Aquele que o tinha escolhido desde o seio da sua mãe, chamá-lo a pregar o seu Filho às gentes,
não tomou conselho da carne e do sangue (cfr. Gal 1, 15-19); subtraíuse às carícias maternas, à afeição real, à tranquilidade do solo pátrio. Mas
ambos ansiaram cravar-se com a crucificação dos três cravos religiosos
da pobreza, da castidade e da obediência, na· árvore salvadora e triunfante do Rei eterno, sob os olhares da Mãe comum dos homens.
"ln laboribus", nos trabalhos. Contemplai o jovem missionário e o heroísmo da sua atividade, que se dilata no meio dos povos infiéis, atividade
esplêndida, atividade impertérrita, atividade fecunda. Seria necessário não
ter nenhum ideal no coração, para não sentir o entusiasmo que suscita a
narração daquela vida ardente, para não experimentar, juntamente com
um sentimento de santa inveja, o desejo de participar em tão árduas fadigas evangélicas, e emular-lhe os méritos na medida das próprias forças.
Igual inveja santa, iguais desejos incendidos devoraram a alma generosa de Reatino; também ele tinha sonhado com a lndia, tinha suspirado
por ela, tinha pedido a graça de partir para aquelas regiões longínquas,
para as quais nunca mais durante a vida deixou de voltar o pensamento
cheio de solicitude; mas as suas missões, a sua lndia não deviam ser senão a vizinha Lecce: ali no retiro obscuro do confessionário e do quarto
onde até à última velhice o retiveram a obediência e a caridade, Deus
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tinha-lhe reservado o púlpito da sua missão, o campo da difusão popular
da palavra e do Evangelho de Cristo, o terreno da copiosa messe do seu
longo e incessante trabalho e do seu zelo sacerdotal.
Em um destes heróis da santidade, é um movimento incessante de
atividade sem pausa nem descanso, no qual se havia de consumir a vicia
operosa do missionário, se o martírio não tivesse vindo subitamente a parar-lhe a atividade e o ardor da pregação da fé e da moral evangélica,
interrompendo o caminho da vida e das obras empreendidas.
No outro é a imobilidade sem impaciências do confessor, do diretor
espiritual, do instrutor dos penitentes, do consolador dos que duvidavam
e dos infelizes, que sacrifica dia após dia, hora após hora, minuto após
minuto, durante todo o decurso da sua avançada idade, e juntamente se
sacrifica a si mesmo, todos os instantes da sua vida e da sua atividade,
para dar aos homens a luz da doutrina e o fogo da caridade durante o
dia, e a Deus durante a noite a seráfica elevação da sua alma contemplativa.
O zelo de ambos parecia o fogo que nunca diz: basta (Prov 30, 16);
o zelo apostólico daqueles dois corações pouco faltou para ultrapassar
os limites do possível, e ambos procuravam apagar a intensidade das suas
chamas - como lhes recomenda o seu Pai S. Inácio, ou melhor o Mestre
divino, - formando apóstolos que multiplicassem e estendessem para
além de todos os limites de espaço e de tempo a sua própria ação. Vão
crescendo as vitórias da fé. Entre os novos cristãos, alguns jovens, flor
dos neófitos, participam, ajudam e promovem os trabalhos do seu missionário, de cujos sofrimentos também participam: conquistam para Cristo
os parentes, amigos, e por fim os próprios carcereiros. Um século antes,
com o ministério dos sacerdotes, dos nobres, dos operários, dos jovens
das suas congregações marianas, Realino, sem se mover do seu posto
evangeliza toda a cidade de Lecce, penetrando invisivelmente nos ângulos
mais recônditos, nos becos mais inacessíveis, aliviando as misérias mais
escondidas e envergonhadas, chegando com a palavra e com as suas exortações até aos pecadores mais endurecidos e ferozes.
Deste modo continua a aparecer neles o ideal da Companhia de Jesus:
"tanto na prosperidade como na adversidade, caminham não só a grandes
passos para a pátria celeste, mas com todo empenho e esforço possível,
levam também os outros, tendo sempre em vista a maior glória de Deus
maximam Dei gloriam semper intuentes".
O ardor em promover a glória de Deus foi a chama iluminadora e a
fonte de todas as mais alt.as energias na vida e nas atividades de João
de Brito e de Bernardino Realino, e que os fez irmãos na incansável operosidade em favor das almas remidas por Jesus Cristo. Ele nos revela
também o segredo daquele desprezo do mundo, daqueles trabalhos heróicos, daquela indiferença para todos os sucessos do caminho, através
do qual estes dois apóstolos não cessavam de dirigir e guiar todos os
que os seguiam e ouviam a palavra dos ministros de Deus para a salvação na vida eterna.
Honra e incitamento. - A luz da maior glória de Deus, vós, diletos
filhos da Companhia de Jesus, podeis reconhecê-los e venerá-los como vossos irmãos e modelos, elevados à mais alta honra sobre os altares. Da
sua exaltação que honra e que incitamento provém para vós, que possuindo a mesma vocação, com a graça divina procurais emulá-los na imensa
variedade dos vossos deveres religiosos e dos vossos ministérios apostólicos!
Honra e incitamento que vos alcança também a vós, amados peregri-
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nas de Carpi, de Módena, de Nápoles, e sobretudo aos que sois filhos da
"nobilíssima, devotíssima e fidalguíssima cidade de Lecce", como Realino
gostava de a apelidar. Santamente ufanas de guardar os seus despojos
mortais, especialmente fiéis em manter viva a memória e a observância dos
seus ensinamentos paternos, podeis estar seguros de que, se ele acolheu
ainda em vida o pedido de ser vosso patrono, na glória celeste não deixará de demonstrar aquilo que prometeu e quis ser: o grande intercessor
junto de Deus em vosso favor.
Voltando-se a seguir para o lado onde se encontravam os peregrinos portugueses
da Metrópole e do Ultramar, o Santo Padre prosseguiu em português:

Honra e irzcitanzento também para vós, diletos filhos de Portugal, tanto do Continente como do Ultramar: um que ao glorioso Mártir, S. João
de Brito, deu o berço e a formação ascética, o outro que lhe deu o campo
do apostolado e o altar do sacrifício; ambos aqui brilhantemente representados nesta numerosa e seleta coroa de peregrinos, vindos à apoteose do
conacional e do aptJStolo.
Quando,. há quatro séculos, uma célebre embaixada humilhou ao trono de Pedro as ricas primícias das terras recentemente descobertas pelos
aventurosos argonautas lusitanos, havia rzaquele gesto do Rei Verzturoso
a promessa decidida de trabalhar por levar a Fé a todas aquelas imensas
regiões e trazê-las um dia à obediência do Vigário de Cristo.
Hoje, esta vossa embaixada, quanto mais luzida com as refulgências
de duas púrpuras Cardinalícias e de quase todo o Episcopado, tanto mais
preciosa porque portadora de tesourds imortais, de almas regeneradas no
Sangue de Cristo, recrutadas de todo o território que se estende das plagas
africanas, Congo, Angola, Moçambique, através do Continente índico e chinês, aos arquipélagos do Pacífico, - hoje esta vossa embaixada de almas
está mostrando palpàvelmente os esforços feitos durante séculos e os frutos
colhidos na realização daquele cristianíssimo propósito; e faz reviver aos
nossos olhos tantas legiões de intrépidos Missiorzários, que - êmulos heróicos de Xavier e de Brito - por lá escreveram com os suores apostólicos e
tanta vez rubricaram com o sarzgue uma das mais gloriosas e indeléveis
páginas da História da Igreja.
A glória do novo Santo sobredoura de novos esplendores as memórias
daqueles heróis e de quantos com eles generosamente colaboraram na divina empresa, facilitando-a, custearzdo-a, coadjuvando-a; mas reflete-se com
singular honra sobre vós, herdeiros da sua grande vocação civilizadora
e missionária.
Honra singular, que ao mesmo tempo deve ser de incitamento a vós
e a toda a "Casa Lusitana" para "sempre mais cristãos atrevimentos".
que o exemplo do invicto apóstolo suscite novas legiões de generosos imitadores, prontos a seguir-lhe os passos nas sendas do apostolado! Que o
ardor do seu zelo infatigável reacenda em quantos se ufanam de católicos e
portugueses a nobre emulação que animava os vossos maiores, para colaborar na "dilatação da Fé rzo império", de modo que onde tremulam a~
quinas, reine plenamerzte a Cruz de Cristo, rzem haja súbdito de Portugal
- qualquer que seja a sua cor e estirpe - que rzão realce a nobreza daquele nome com a maior nohreza de filho de Deus e da Igreja!
A glória de José Cafasso. Exortação ao Clero. - Enfim, com profunda complacência volvemos a Nossa paternal saudação para os grupos
de peregrinos vindos a Roma para celebrar a glória de José Cafasso,
que ontem igualmente adornamos com a auréola dos Santos.
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A nossa saudação dirige-se, antes de tudo, para Vós, Veneráveis Irmãos e amados filhos, Bispos e sacerdotes, que vedes no novo Santo 11111
Pai, um Mestre e um Modelo. Talvez ninguém mais do que ele insculpiu a
sua marca no clero piemontês dos séculos 19 e 20; ele subtraiu-o ao clima
dissecante e esterilizante do jansenismo e do rigorismo, preservou-o do
perigo de se profanar e de se submergir na secularização e no laicismo.
Ao influxo do seu espírito iluminado do alto, à guia da sua mão
segura, quantos ministros do Santuário são devedores da sua firmeza no
"sentire cum Ecclesia", a santidade da sua vida sacerdotal, a indefectível fidelidade às multíplices obrigações da sua vocação!
Uni-vos, pois, a Nós, Veneráveis Irmãos e diletos filhos, para dar
graças a Deus Onipotente pela obra supremamente importante e fecunda
da formação e da santificação do clero, que o Senhor realizou e continua
ainda a realizar por meio do seu servo José Cafasso. Sem dúvida mudaram os tempos, e a própria cura de almas deve adaptar-se às circunstâncias sempre mutáveis. Assim os deveres sociais, que pesam hoje sobre
os ombros do sacerdote, são incomparàvelmente mais graves e mais difíceis
que no tempo do novo Santo. Mas, apesar de todas as vicissitudes humanas, o sólido fundamento, o espírito, a alma da vida e da atividade sacerdotal permanecem invariáveis. Como o farol está imóvel sobre as rochas,
assim a bóia que as ondas balouçam e que, subindo e descendo com elas
parece obedecer ao seu capricho, não será guia segura se não estiver solidamente ancorada no fundo tranquilo e estável. Tais foram os ensinamentos constantes que o nosso santo deu com as suas lições, com as suas
missões e exercícios, e principalmente com o exemplo da sua vida.
Em todos os tempos o sacerdote, segundo a promessa do divino
Mestre, tem sido o alvo das injúrias e das perseguições; mas esta promessa considera-a no seu coração como uma bem-aventurança. Mas hoje
encontra-se tanto mais exposto ao fogo cruzado ele críticas amargas, não
só da parte de adversários sem escrúpulos, que lançam sobre ele a lama
da denigração e da calúnia, mas por vezes também - e isto é mais doloroso - mesmo das suas próprias fileiras. Pensamos ele modo particular
num caso concreto e recente de além dos Alpes, num caso de crítica irreverentemente ofensiva e àsperamente injusta, saída de uma pena católica.
Já que as circunstâncias presentes deixam quase inteiramente desarmadas e indefesas as vítimas de tais difamações, é tanto mais necessário que
vós, amados sacerdotes, eviteis dar à crítica não só algum motivo, mas
nem sequer o menor pretexto. O meio mais elevado e mais santo para
conseguir este fim é modelardes a vossa conduta pela de José Cafasso, com
absoluta abnegação de vós mesmos, livres de todas as inclinações e de
todos os interesses terrenos, com uma vida intemerata, unida àquele fino
tacto e àquela compreensão das almas que foi em tão alto grau a característica do santo.
Mas, a nossa saudação também se dirige para vós, diletos filhos e
filhas que, peregrinos na Cidade Eterna, quisestes seguir os vossos Bispos
e os vossos sacerdotes, para trazerdes ao vosso Santo a homenagem duma
pia devoção. Porque ele é bem vosso; vosso, sobretudo, peregrinos de
Castelnuovo Don Bosco. Feliz Castelnuovo, que podes chamar verdadeiramente teus, dois astros irmãos, resplandecentes no firmamento do século XIX, os dois incomparáveis sacerdotes João Bosco e José Cafasso,
mesmo durante a vida tão íntima e fraternalmente unidos pelos vínculos de
uma santa amizade e pelo trabalho apostólico comum!
A vossa presença neste lugar, amados filhos e filhas, é a manifestação
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sensível da estreita umao entre o sacerdote e o povo, do respeito que os
fiéis prestam à dignidade sacerdotal, da confiança filial naquele que é ministro de Cristo no meio deles. Onde quer que esta união se afrouxa, não
é muito difícil diagnosticar o enfraquecimento da vida religiosa. Pelo contrário, onde ela floresce, pode concluir-se com certeza que existe ali também um bom pastor rodeado da estima das suas ovelhas.
Recentemente, Nós realçamos a profunda convicção, o íntimo sentimento, que no presente anima os filhos da Igreja Católica no mundo inteiro, de pertencerem todos ao mesmo Corpo místico. Temos de reconhecer necessàriamente neste fato a mão de Jesus Cristo. Mas como seria
possível que não crescesse ao mesmo tempo e não se revigorasse também
a união entre o sacerdote e o povo? Com o coração a arder recomendamos esta intenção a S. José Cafasso. Por verem nele um santo sacerdote,
todos os fiéis, jovens e velhos, pobres e ricos, ele humilde e de alta condição, todos lhe abriam a alma e a consciência com o mais franco abandono. Digne-se o novo Santo impetrar do Senhor para a sua pátria e para
toda a Igreja um povo cheio de confiança no sacerdote, e sacerdotes que
inteiramente a mereçam.
Com estes augúrios, imploramos por intercessão dos três gloriosos
Santos novos, sobre Vós, Veneráveis Irmãos e amados filhos aqui presentes, e sobre todos os que vos são queridos, a abundância das graças
celestiais, de que vos seja penhor a paterna Bênção Apostólica que vos
damos de todo o coração.

Carta Apostólica ao Episcopado Brasileiro Sobre as Vocações
Sacerdotais.
Aos Veneráveis Irmãos os Eminentíssimos Senhores Cardeais, os Excelentíssimos Senhores Arcebispos e demais Ordinários do Brasil. Pio
Papa XII.
Veneráveis Irmãos, Saúde e Bênção Apostólica. Volvidos cinco anos
após a mensagem que vos endereçamos por ocasião cio vosso Congresso
Eucarístico, voltamos a· dirigir-Nos a vós, Veneráveis Irmãos, movidos da
mesma solicitude universal "solicitudo omnium Ecclesiarum" 1 que Nos
levou então a participar daquela extrnordinária manifestação de fé. Enquanto o mundo todo ardia no furor duma guerra sem igual, vós vos
reuníeis em redor da Hóstia Sacrossanta, entre os esplendores ele um dos
mais memoráveis Congressos Eucarísticos realizados nessa nobilíssima Nação, para haurir a vida e a paz que o mundo não pode dar, mas que
promana do Coração Eucarístico ele Jesus. Presente espiritualmente àquela
memorável jornada, Nós Nos dirigimos a vós através do rádio, congratulando-Nos paternalmente convosco e lembrando a recomendação do Apóstolo, "videte vocationem vestram" 2 , fazíamos um caloroso apelo à especial vocação de vossa grande Pátria no concerto das grandes Nações
Católicas e dizíamos da Nossa satisfação ao saber que um cios fins cio
Congresso havia sido o estudo e a solução prática do problema urgente
das vocações sacerdotais no Brasil. 3
Hoje Nós Nos rejubilamos convosco, Veneráveis Irmãos, ao verificar
1) 2 Cor 11, 28.
2) 1 Cor 1, 26.
3) Mensagem Radlofõnlca no dia 7 de Setembro de 1942: AAS (1942), pâg. 265
e seguintes.
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os ingentes trabalhos realizados em favor dos Seminários Brasileiros e
da causa das Vocações em várias dioceses Nós Nos alegramos convosco,
pelos magníficos esforços de tantos devotadíssimos Pastores que à custa
de penosos sacrifícios mantêm os seus Seminários florescentes na proficiência dos Mestres, na vigorosa e sadia formação dos levitas, Seminários que já produziram ótimos frutos para a Igreja de Deus.
Contudo, como em negócio de tão grande importância nunca é demais o que fazemos, sendo necessário não parar mas progredir sempre,
desejamos que se cultivem intensamente as vocações eclesiásticas para
dotar cada dia mais os Seminários do Brasil de muitos e escolhidos jovens. A mesma extraordinária extensão de vossa imensa Pátria e o continuo aumento da população Nos fazem espontâneamente pensar na necessidade de multiplicar o número dos obreiros do Senhor para que em toda
parte e a todo o tempo possam satisfazer às exigências espirituais dos
fiéis. A escolha e a formação dos Sacerdotes "é a mais grave entre as gravíssimas responsabilidades que sobre Nós pesam" ·1, e vós compreendeis
mui fàcilmente, Veneráveis Irmãos, o vivíssimo desejo que nutrimos se procure recrutar e educar convenientemente o maior número possível de seminaristas a fim de assegurar ao Brasil, em futuro não remoto, um número suficiente de bons sacerdotes. Deixai-Nos repetir hoje aquilo que,
quando éramos ainda Cardeal, já dizíamos à Obra das Vocações Sacerdotais de Roma: A Igreja tem necessidade de sacerdotes ... Oh! a quanta
mocidade, a quantos espíritos hesitantes, a quantas almas angustiadas, a
quantos corações desejosos de maior virtude, a quantos infelizes que lutam com a mais triste miséria material e moral sem conhecer o bálsamo
da resignação, falta o sacerdote! ... " 6
E como é necessário que as vocaçôes encontrem, para sua tutela e
desenvolvimento, ambiente propício, desejamos ardentemente que se conjuguem todos os esforços para a fundação próxima de novos Seminários onde
ainda não existem colocando-os em proporção à grandeza e à população
das promissoras regiões onde se encontram. Sem Seminário próprio parece-Nos mui difícil possa cada Diocese ou Prelazia ter no dia de amanhã
clero diocesano radicado à região, devotado inteiramente à Igreja local.
Por esse motivo sem dúvida todos os Sumos Pontífices, desde o Concílio
Tridentino, têm insistido tanto na fundação de Seminários em cada Diocese. 6 E se nas atuais circunstâncias não fosse possível criar na Diocese
ou Prelazia o Seminário Menor completo, deveríamos pensar em começar
ao menos com o Pré-Seminário ou Seminário Preparatório. Por pequeno
que seja este primeiro cenáculo há de agir naturalmente como centro de
atração, suscitando, pela sua só presença, interesse e afeto no coração
dos fiéis. A ele virão ter com o tempo novos e numerosos pequenos candidatos em demanda de um providencial amparo e de uma inicial orientação para o chamamento divino que, em hora feliz, sentiram.
Mas talvez se pudesse pensar que a dolorosa escassez de vocações
não vos permitirá, Veneráveis Irmãos, realizar tão auspicioso desejo. Na
verdade não Nos são desconhecidas as inúmeras dificuldades que até hoje
têm obstado a um viçoso florescimento das vocações no Brasil. Não desanimemos porém; o trabalho persistente e organizado há de superar todos
4) Carta Apost. ao Eplsc. <las Ilhas Filipinas de 18 de Jan. de 1939: AAS (1942),
pág. 254.
5) l)lscurso pronunciado na igreja de Trinitá dei Montl, cm Roma, no dia 31
de Jan. de 1932: Poliglota Vaticana, 1944, pág. 18 e 20.
6) Cf. B11chlridlo11 Clerlcor11111, nq 97, 218, 254, 383, 543.
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os obstáculos, como No-lo atesta a copiosa colheita de candidatos obtida
pelo zelo de indefessos Pastores e vigilantes Congregações Religiosas em
regiões anterioiltnente havidas por ingratas e estéreis. Nem podia ser de
outro modo. Nosso Senhor que sabe suscitar, ainda entre povos pagãos,
viveiros magnlficos de seminaristas indígenas, não havia de olhar paternalmente e providenciar oportunamente a que não escasseiem vocações
na Sua Terra de Santa Cruz, que desde os primórdios cio descobrimento
e através de toda a sua gloriosa história não desmentiu nunca os foros
de Nação genuinamente cristã? Será preciso, sim, dispor os corações para
receberem o influxo da graça, principalmente difundindo entre os fiéis o
conhecimento da sublime dignidade do Sacerdócio por meio da instrução
religiosa, das Associações religiosas, da Ação Católica, ela imprensa, do
rádio, para que as famílias apreciem a vocação como um grande dom
-do céu e singular predileção de Deus .e se considerem felizes em consagrar ao Senhor alguns de seus filhos. "A vocação é um grande dom do
Céu que entra em casa; é uma flor, desabotoada do sangue dos pais, rorejada de celestial orvalho, trescalande virginal perfume que a familia
oferece ao altar do Senhor a fim de que consuma toda a vicia consagrando-a a Ele só e às almas; vicia mais bela não existe outra neste mundo. 1
Nesse amplo trabalho ele difusão ela causa das vocações muito há ele
concorrer a Pontifícia Obra das Vocações Sacerdotais que nós mesmo
quisemos criar pelo Motu Próprio "Cum Nobis" de quatro de Novembro
de 1941. O desenvolvimento desta Obra Providencial em cada Diocese servos-á por certo, Veneráveis Irmãos, ele decisivo auxílio para o copioso
recrutamento ele seminaristas e para a obtenção de maiores meios de subsistência dos Seminários ampliados. É, pois, com íntima consolação que
Nos alegramos convosco pelo incremento que, graças a Deus, a Pontifícia
Obra das Vocações vem tomando em tantas Dioceses, ao mesmo tempo
que auguramos seja ela sempre mais desenvolvida e amparada pelo vosso zelo pastoral.
Nem deveis recear, Veneráveis Irmãos, que o número crescido de alunos venha de algum modo prejudicar a sua primorosa formação sacerdotal nos Seminários. Ao contrário, esse mesmo elevado número de candidatos propiciará aos Superiores particular facilidade de seleção, primeiro
e necessário passo para uma bem entendida educação sacerdotal. Mas a
formação não se limitará à escolha diligente dos candidatos. Através de
uma "estreita disciplina que precisa ser observada na vida do Seminário
e na mesma vida sacerdotal, pois uma justa severidade é absolutamente
necessária como preparação e defesa da vida pura e apostólica, especialmente neste tempo de vida mole e excessivamente livre" 8 dará aos levitas aquela preparação perfeita e completa de ciência sólida, de virtude
provada, de piedade profunda que "Deus exige de seus Ministros e o
povo espera justamente do Sacerdote". 9 Formação prudente que, afastando do Santuário toda sabedoria vã e falaciosa, dê aos futuros ministros
do Evangelho, em hábitos de rigorosa ortodoxia, o verdadeiro sentido da
doutrina revelada, da moral e da espiritualidade evangélicas, e os faça
pensar sempre com a Igreja e os aparte de toda novidade perigosa e os
santifique na modéstia e pureza, na obediência e humildade, na fé e piedade.
7) Discurso por Nós dirigido aos esposos no dia 25 de Março de 1942: Poliglota
Vaticana, 1946, pâg. 9.
8) Carta Apost. ao Episc. das Ilhas Filipinas de 18 de Jan. de 1939: AAS (1942),
pâg. 255.
9) Ibidem.
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E aqui desejamos fazer um paternal e afetuo~íssimo apelo aos jovens
sacerdotes que, apenas concluídos os estudos no Seminário, se atiram com
entusiasmo ao trabalho na vinha do Senhor. Queremos dizer-lhes que certamente podem lançar mão de todos os meios modernos de apostolado,
mas que seria engano grave fundar as verdadeiras esperanças do ministério sacerdotal em certas novidades que não constituem a solução essencial, a solução que devemos dar, aos graves problemas de hoje. Não será
pois o feitio mais moderno do traje, nem certos desembaraços de atitudes
e modos, nem certa tendência por se conformar ao espírito do século, que
há de promover os suspirados êxitos do apostolado, mas sim e sempre
um imenso amor a Jesus Cristo, modelo sacerdotal ontem, hoje e amanhã,
unido a uma grande caridade e compreensão do próximo. Como São
Paulo será preciso fazer-se "tudo a todos". 1 Fé e pureza, fortaleza e
sacrifício, dignidade e doçura é o que se requer no padre. O espírito profano destoa no sacerdote e aos poucos o torna penoso a si próprio e aos
demais que dele perdem a estima e nele já não confiam inteiramente. Em
meio aos leigos não como leigo mas como mestre de espírito, deve o padre
ser como o raio de sol que desce luminoso do alto sobre a terra sem se
tornar terra, sem deixar de ser luz.
Para que os Seminários, Veneráveis Irmãos, possam dar aos levitas
este alto grau de perfeição não Nos parece demais repetir-vos as palavras de Nosso Predecessor: "O Seminário é e deve ser o objeto máximo
das vossas solicitudes. Dai aos vossos Seminários os melhores sacerdotes
e não receeis arrancá-los de outros cargos aparentemente mais relevantes, mas que na realidade não sofrem confronto com esta obra capital e
insubstituível." 11
Invocando para a causa das Vocações Sacerdotais no Brasil o olhar
complacente da Virgem Mãe Aparecida a Cujo Coração Imaculado consagrastes recentemente toda a Nação, concedemos com todo o carinho e
afeto, a Vós, Veneráveis Irmãos, aos vossos Sacerdotes, aos vossos Seminários, a todos os que se dedicam à Obra das Vocações Sacerdotais,
e à vossa grande e querida Pátria, a Bênção Apostólica.
Dado em Roma, junto de São Pe.dro, na solenidade do Patrocínio
de São José, aos 23 de Abril de 1947, IX ano de Nosso Pontificado.
PlUS PP. XII.

°

10) 1 Cor 9, 22.
li) Carta Enclcllca Ad Catholtci Sacerdotii.
Vaticana, 1941, pâg. 37.
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Discurso do Santo Padre Pio XII aos Agricultores Italianos.
No dia 15 de Novembro de 1946, o Santo Padre dirigiu o seguinte discurso aos agricultores Italianos reunidos em Roma (AAS, Dez. de 1946, pâgs. 432-437). Transcrevemos a tradução publicada na "Revista do Clero" (Rio de Janeiro, Agosto de 1947).

Ao especial prazer que Nós temos, todas as vezes que Nos é dado
receber os representantes das diversas profissões, cujas atividades tão
variadas constituem no seu conjunto a vida econômica e social de um
povo, se acrescenta neste momento a satisfação que sentimos de saudar
em vós, diletos filhos, os delegados de uma vasta Confederação Nacional,
que compreende um grande número de agricultores, os quais, com suas
famílias, cultivam as terras que, ou lhes são de sua propriedade, ou em
virtude de contrato, lhes foram confiadas pelos proprietários. São as doces
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terras, ciulcia arva, tão caras ao suave Virgílio 1 , as terras da Itália, das
quais Plínio 2 exaltava a vital e perene salubridade, os campos férteis,
as colinas ensolaradas, os bosques umbrosos, a feracidade das vinhas e
dos olivais, os nédios rebanhos. "O fortunato.s nimium, si sua bona norint,
agricolas! 3 O' agricultores verdadeiramente felizes, exclamava o grande
poeta campestre, se conhecerem o~ seus bens!
Não queremos portanto deixar passar esta ocasião sem dirigir-vos uma
palavra de conforto e exortação, principalmente porque sabemos quanto
a restauração moral de todo o povo dependa de uma classe de agricultores socialmente íntegra e religiosamente firme.
1. - Mais que os outros, viveis em contacto permanente com a natureza; contacto material pelo fato de vossa vida se desdobrar em lugares ainda distantes dos exageros de uma civilização artificial e toda dirigida a fazer surgir das entranhas do solo, sob o sol do Pai divino, as
· riquezas abundantes que Sua mão ali escondeu; contacto também altamente social, pois vossas famílias não são comunidades apenas de consumo, mas também e particularmente comunidades de produção.
Nessa radicação profunda, geral, completa e por isso tão conforme
à natureza está não só a força econômica e, em tempos de crise, a capacidade de resistência de que sois dotados, como também nela reside vossa
provada importância para o reto desenvolvimento do direito e da ordem
privada e pública de todo o povo, e finalmente a indispensável função que
sois chamados a desempenhar como fonte e defesa de intemerata vida
moral e religiosa, como viveiros de homens sadios de alma e de corpo
para todas as profissões, para a Igreja e para o Estado.
Tanto mais portanto se deverá cuidar a que os elementos essenciais
daquela que poderia chamar-se genuína civilização rural sejam reservas da
Nação: operosidade, simplicidade e franqueza de vida; respeito à · autoridade sobretudo à dos pais; amor à pátria e fidelidade às tradições que
no decurso dos séculos provaram-se fecundas de bem; prontidão em socorrer-se mútuamente não só dentro do círculo da própria família, mas
de família a família, de casa a casa; finalmente, aquele único necessário,
sem o que todos aqueles valores não teriam consistência, perderiam todo
seu valor e transformar-se-iam em desenfreada avidez de lucro: o verdadeiro espírito religioso. Que o temor de Deus, a fé em Deus, uma fé viva
que encontra sua cotidiana expressão na oração comum da família dirijam e guiem a vida dos trabalhadores do campo; que a igreja continue
a ser o coração dos povoados, o lugar sagrado que segundo as santas
tradições dos antepassados, cada domingo congrega todos os habitantes
para elevar-lhes os espíritos acima das coisas materiais, em louvor e serviço de Deus, para impetrar a força de pensar e de viver cristãmente
cm todos os dias da semana que começa.
O fato de que a fazenda agrícola tenha um caráter eminentemente
familiar, dela faz fator importante para a prosperidade social e econômica de todo o povo e confere ao agricultor especial título a obter do
próprio trabalho seu conveniente sustento. Sem dúvida, quem apenas tivesse em vista o rendimento mais alto e mais rápido possível, da economia nacional, ou o aprovisionamento quanto possível barato da Nação
com os produtos da terra, poderia, sob este aspecto, ser tentado a sacrificar, em maior ou menor escala, a fazenda agrícola; desta orientação
t) Ectog. 1, 3.

2) Nat. Histor. lib. 111, 5, n. 41.
3) Vlrg., Oeorg. li, 458-459.
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temos tido vários e não encorajantes exemplos no itlt6mo século e i1os
tempos presentes.
A vós portanto cabe mostrar que a propriedade agrícola, precisamente pelo seu caráter familiar, não exclui as reais van~gens de outras
formas de propriedade, mas evita-lhes os danos. Mostrai-vos portanto
adaptáveis, atentos e ativos cultivadores da terra nativa que deve ser
usada sempre, jamais espoliada. Mostrai-vos homens refletidos, parcimoniosos, abertos ao progresso, homens que corajosamente empenham o capital próprio e o alheio, enquanto concorre para o trabalho e não prejudica
o futuro da família. Mostrai-vos honestos vendedores, não cúpidos calculadores com dano do povo, e dispostos compradores no mercado interno
do país.
Nós bem sabemos quanto se tem faltado a este ideal. Quaisquer que
possam ser a retidão de intenções e a dignidade de conduta, glória de muitos produtores agrícolas, não é menos verdade que é necessária hoje
grande firmeza de princípios e energia de vontade para resistir à tentação
diabólica do lucro fácil que especula ignóbilmente sobre as necessidades
do próximo, em vez de ganhar a vida com o suor da fronte.
Muitas vezes também tal defeito provém da culpa dos pais que muito
cedo empregam os filhos no trabalho e descuidam da sua formação espiritual e educação, ou ainda provém da falta ele necessária instrução escolar
e sobretudo profissional. Não há, com efeito, preconceito mais errôneo que
pensar que o cultivador do campo não tenha necessidade de uma séria
e adequada cultura para cumprir no curso do ano sua tarefa indefinidamente variada em cada estação. O pecado, é certo, tornou penoso o amanho da terra, mas não foi ele o que introduziu o trabalho no mundo.
Antes do pecado, havia Deus dado ao homem a terra a fim de que a
cultivasse, como ocupação mais bela e mais honrosa na ordem natural.
A continuar a obra de pecado de nossos primeiros pais, os pecados atuais
da humanidade inteira fizeram pesar cada vez mais a maldição sobre a
terra. Ferido sucessivamente por todos os flagelos, dilúvios, cataclismas
telúricos, miasmas pestilenciais, guerras devastadoras, o solo, em algumas partes deserto, estéril, malsão e ora ocultando engenhos letais que
aguardam insidiosamente as suas vítimas, negou-se a dar espontâneamente ao homem os seus tesouros. A terra é a grande ferida, a grande
enferma. Inclinados sobre ela, não como o escravo sobre a gleba, mas
como o clínico sobre o leito cio paciente, o cultivador lhe dispensará com
amor os seus cuidados. Mas o amor, embora tão necessário, não basta.
Para conhecer a natureza e, por assim dizer, o temperamento de seu trecho
de terra, às vezes tão diferente daquele imediatamente vizinho, para descobrir os germes que o destróem, os roedores que virão escavá-lo, os
vermes que virão devorar os frutos, as parasitas que virão infestar as
messes, para procurar-lhe os elementos que lhe faltam, para escolher a
sucessão de culturas que o enriquecerão no seu próprio repouso, para
estas e tantas outras coisas, são precisos vastos e variados conhecimentos.
Além disso, o terreno em muitas regiões tem necessidade - prescindindo das reparações dos danos de guerra - de acuradas e ponderadas
providências preliminares, antes que se possa atuar uma reforma das condições de propriedade e das relações contratuais. Sem isto, como a experiência e a história o ensinam, tal reforma improvisada se reduziria a
pura demagogia, e portanto, em vez de ser proveitosa, seria inútil e danosa, particularmente hoje, quando a humanidade tem ainda a temer pelo
seu pão cotidiano. Já muitas vezes na história, os gritos disparatados
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dos insufladores fizeram as populações do campo escravas de um domínio que elas intimamente refugavam, e objeto inconsciente de especulações.
2. - Tal injustiça aparecerá tanto maior quanto é certo que a vida
do homem do campo tem seu fundamento na família e é portanto mais
próxima da natureza. Essa injustiça encontra sua clara expressão no
contraste entre cidade e campo que infelizmente é característica particular
do nosso tempo. Qual o verdadeiro motivo disto?
As cidades modernas com seu constante crescimento, com seu aglomerado de habitantes, são o produto típico do domínio dos interesses do
grande capital sobre a vida econômica; e não só sobre a vida econômica,
mas ainda sobre o próprio homem. Como eficazmente o demonstrou Nosso
glorioso Predecessor Pio XI em sua Encíclica Quadragesimo Anno, acontece muitas vezes que não são mais as necessidades humanas as que regulam, segundo sua importância natural e objetiva, a vida econômica e o
emprego do capital, mas ao contrário são o capital e seu interesse de
aquisição os que determinam quais necessidades e em que medida devam
ser satisfeitas; que portanto, não é o trabalho humano, destinado ao bem
comum, o que atrai a si o capital e o põe a seu serviço, mas, ao invés,
é o capital que move de um lado para o outro o trabalho e o próprio
homem como bolas de um jogo.
Se o habitante da cidade já sofre por causa desse estado inatural,
tanto mais é ele contrário à íntima essência da vida do agricultor. Pois
não obstante todas as dificuldades, o trabalhador do campo representa ainda a ordem natural estatulda por Deus, a saber que o homem deve com
seu trabalho dominar as coisas materiais, e não as coisas materiais ao
homem.
Esta é portanto a causa profunda do hodierno contraste entre cidade
e campo; contraste que forma homens totalmente diversos e que se torna
tanto maior, quanto mais o capital, abdicando a sua nobre missão de promover o bem da sociedade em cada uma das famílias que o compõem,
penetra no próprio mundo dos agricultores ou de outra maneira o envolve
nos mesmos danos. Faz cintilar o ouro e uma vida de prazeres diante
dos olhos ofuscados do trabalhador do campo para induzi-lo a abandonar
a terra e perder na cidade, que lhe não reserva, no mais das vezes, senão
desilusões, as economias laboriosamente acumuladas e, não raro, também
a saúde, as forças, a alegria, a honra, a própria alma. Desta terra assim
abandonada o capital corre a apossar-se; não é mais então objeto de amor
mas de fria exploração. A terra nutriz generosa das cidades não menos
que dos campos não produz mais que para a especulação, e enquanto o
povo sofre fome e o agricultor agravado de débitos, vai lentamente caminhando para a ruína, a economia do país se exaure ao adquirir a caro
preço as provisões forçadas a vir do exterior.
Tal perversão da propriedade privada agricola é grandemente danosa. Perdido o amor e o interesse pelo campo, que tantas gerações haviam
afetuosamente lavrado, é ainda sem coração para as famílias que o trabalham e nele residem. Tal porém não decorre do instituto da propriedade privada enquanto tal. Mesmo onde o Estado avoca a si inteiramente
o capital e os meios de produção, os interesses da indí1stria e do comércio exterior próprios das cidades, levam todas as vantagens. O verdadeiro agricultor então sofre ainda mais. De qualquer modo, resta violada
a verdade fundamental sustentada pela doutrina social da Igreja, que a
economia de um povo é um todo orgânico em que todas as possibilidades
produtivas do território nacional devem ser desenvolvidas segundo uma
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sã proporção recíproca. Jamais ter-se-ia tornado tão grande o contraste
entre cidade e campo, se fosse observada esta verdade fundamental.
Vós, agricultores, não quereis certamente tal oposição; quereis sim
que a cada parte da economia nacional se dê o seu: mas quereis também
conservar o que é vosso. Por isso, uma razoável política econômica e uma
sã ordem jurídica devem prestar-vos seu apoio. Mas o auxílio principal
deve provir de vós mesmos, de vossa união cooperativa, especialmente
nos problemas de crédito. Talvez então proviesse da agricultura o saneamento de toda a economia.
3. - Finalmente uma palavra sobre o trabalho. Vós cultivadores constituís com vossas famílias uma comunhão de trabalho. Mas, também com
vossos companheiros e consócios sois uma comunhão de trabalho. Quereis
enfim formar com todos os grupos profissionais do povo uma grande
comunhão de trabalho. Tal tendência é de acordo com a disposição de
Deus e da natureza: eis o verdadeiro conceito católico do trabalho que
une os homens em um serviço comum para as necessidades do povo, em
um mesmo esforço para o aperfeiçoamento próprio em honra de seu· Criador e Redentor.
Em quaisquer condições, mantende-vos firmes em considerar vosso
trabalho, segundo seu íntimo valor, como contribuição vossa e de vossas
famílias à economia pública. Com isso mantém-se fundado o direito a suficiente renda para um sustento correspondente à vossa dignidade de
homens e ainda às vossas necessidades culturais; mas importa outrossim,
vosso reconhecimento da necessária união com todos os outros · grupos
profissionais que trabalham para as várias necessidades do povo, e com
isto também importa vossa adesão ao princípio da paz social.
Nós invocamos ele coração os mais seletos favores celestes sobre vós,
diletos filhos e sobre vossas famílias, como a Igreja vos hã sempre particularmente abençoado e de múltiplas maneiras introduziu o vosso ano de
trabalho no seu ano litúrgico; invocamos aqueles favores sobre o trabalho
de vossas mãos do qual o santo altar de Deus recebe o pão e o vinho.
Conceda-vos o Senhor, para usarmos as palavras dos Livros Santos "o orvalho do céu e a exuberância ela terra e abundância de trigo e vinho". 4
Possam vossas terras como outrora os férteis campos etruscos que Lívio
admirava entre Fiesole e Arezzo, ser ricas de trigo e gado e pela abundância de todas as coisas, f rumenfi ac pecoris et onmium copia rerum opulenti! 5 Com estes sentimentos e com estes votos concedemos a todas as
pessoas que vos são caras a Nossa paterna Bênção Apostólica.
4) Gên 27, 28.

.

5) l.lv., Ab Urbe condita lib. XXII, cap. :1.

Allocutio Pii Papae XII ad Patres Societatis Jesu.
rnc 17 mensis Septemhris a. 194fl, S1111111111s Pontifex habuit sequentcm allocutlonem
ad Palres Socictatis Jesu iu XXIX Congregationc general! elcctorcs. (AAS, 23 Novembris 194ll, p. 381<i85).

Quamvis inquieti et clifficiles volvantur dies, Romae legitimum coetum
vestrum seu generalem Congregationem ipsi, dilectissimi Nobis, coegistis;
et nunc concorditer et actuose, tranquille et operose, Ordinis vestri negotiis consulitis, ut is magis magisque, coalescentibus viribus et disciplina
roborata, Dei laudem provchat et Ecclcsiae utilitati deserviat. Ex quo coetu
vestro iam praecipuus maturuit fructus: novum enim delegistis vestrum
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generalem Praepositum, quem heic adstantem animo oculisque Nostris amplectimur. Dignus ipse sit eo, in cuius locum successit, Wlodimiro Ledóchowski, quem profecto pietate, prudentia aliisque virtutibus inter Praepositos generales insignem, tum duo ultimi Decessores Nostri, tum Nos
ipsi vivum magni fecimus ac defunctum multo desiderio modo Nos vobiscum deflemus. Supremus hic vester moderator, eadem constantia et alacritate ac ille, Societatis lesu bono provideat et eius novis necessitatibus
prospiciat.
Calamitosum recens confectum bellum Ordini vestro, aut saltem compluribus eius Provinciis et sacris expeditionibus, non pepercit. Haud pauci
sodales vestri ob pugnas et missilia morte intercepti; multi ad signa arcessiti vel ad dura opera damnati; multi bello capti frigus, inopiam, vexationes, onerosos labores et praesertim diuturna captivitatis taedia et aegritudines perpessi sunt.
At Societas lesu, mater vestra, miscens gaudia moeroribus, Psalmistae
iure potest verbis uti: "Cum anxietates multiplicantur in corde meo, consolationes tuae delectant animam meam." (SI 93, 19). Nonne id singulari
Dei muneri et beneficio tribuendum est quod ipsa, quamvis procellosa labantur tempora, gregalium suorum auctas adhuc videt cohortes et praeclaris documentis perspicit probatas virtutes? Miramur profecto vobiscum
evangelicae vitae exempla, quibus sodales vestri inter milites et captivos
versantes enituerunt; miramur apostolici laboris multiformem sollertiam,
qua sacerdotes aliique ex agmine vestro commilitonibus Christi salutem,
pacem, laetitiam portaverunt. Quid autem dicendum de apostolicis inceptis,
quae sodales in regionibus a victoribus exercitibus occupatis, interdum
non sine capitis periculo, susceperunt? Amplissima quidem eorum virtuti
laus debetur aeque et caritati, quam Provinciae vestrae, minoribus belli
nocumentis affectae, actuosam contulerunt in commodum atque utilitatem
fratrum, qui miseriis et aerumnis premuntur, qui tot necessariis rebus indigent, qui in lacrimabiles minas reparandas incumbunt. Neque operositas
vestra his tantum circumscripta est terminis. Cum bellicae conflagrationi
finis impositus est, ipsi, Dei auxilio freti, non solum adaucta contentione
rebus vestris providistis, novitiorum domus et doctrinae domicilia in pristinum vel meliorem statum restituistis, sed etiam certatim religiosi, moralis, socialis ordinis instaurationi et emendationi, magnae molis opus, vos
_devovistis et, quantum fieri poterat, animos hominum odiis asperatos lenire
contendistis.
Nihil nunc praesentius et instantius postulatur, dilectissimi Nobis, quam
ut religionis imperium et christiana morum disciplina debitum in honorem
et vigorem restituantur. Pro dolor, diffusa immortalium bonorum neglegentia, in quae tempora incidimus. ln quovis hominum coetu inveniuntur, qui
omnino catholicam fidem, immo ipsius religionis rudimenta ignorent; inveniuntur ii, quibus nihil nefas in facinore et in libidine sit, qui etiam
primaria morum praecepta et iustitiae normas negligant; sunt phrenetici,
qui saeviant in sacra, et lethargici, qui ea socardes praetermittant; per
integras regiones et civitates socialis ordo penitus immutatur. J\fala sunt
tempora, quia mali sunt homines. Debent homines fieri boni, ut bona fiant
et tempora.
Sentit, intelligit Ecclesia ad se summopere pertinere tantam malorum
colluviem repellere, aegris gentibus mederi. Et hoc opus ipsa aggreditur,
summe freta Dei auxilio et gratia. Nam etiam ad nostra tempora aptari
potest illud Doctoris gentium: "Ubi abundavit delictum, superabundavit
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gratia." (Rom 5, 20). Etiam nostris temporibus "Sol salutis" refulget, cum
Christus nos quoque ad apostolicum laborem invitet voce ilia: "Leva te
oculos vestros et videte regiones, quia albae sunt iam ad messem." (Jo
4, 35). Haec vox divini Redemptoris de sacris expeditionibus in primis
valet eisque mirum affert solamen. At valet etiam de terris et populis olim
ex toto christianis et catholicis; passim namque religiosus fervor Christifidelium augetur et novis incitamentis inflammatur; passim oculi et mentes
hominum in Ecclesiam attolluntur, ab ea potius quam a quolibet alio
salutem exspectantes; passim plurimi sunt ii, qui vere "esuriunt et sitiunt
iustitiam" (Mt 3, 6), divinaeque lucis et gratiae desiderio flagrant.
En grande opus ab Ecclesia perficiendum ! ln hoc assequendo proposito ipsa vobis quoque confidit, vestro devovendi vos studio confidit, religiosa professione vestra vestraque doctrina maxime confidit. Num vacua
Nostra decidet spes? Nullo modo. Experiundo novimus, quantus strenue
agendi amor vos moveat et incendat. Iesu causa agitur; et Societas Iesu
ad sanctissimum huiusmodi parandum triumphum magnopere conferet et
alios muitos in suum traducet exemplum.
Servandae autem vobis sunt nonnullae condiciones, ut quod Nobis
fore spondemus fausto eventu contingat, et exspectationem Nostram ipsi
expleatis. Ante omnia oportet Constitutionibus vestris et universis earundem praescriptis firme fideles sitis. Instituta Ordinis vestri possunt, si id
congruens esse videatur, ad nova temporis adiuncta hic illic immutando
accommodari; attamen quod praecipuum in iis est, nequaquam tangatur
perpetuumque consistat. Exempli gratia: tertius probationis annus, quem
aliae religiosae familiae vos imitatae sibi adsumpserunt et cuius beneficio
intimae spiritalis vitae vena in vobis uberior succrescit: meditationis et
silentii consuetudines praesertimque de alumnorum institutione a maioribus
receptae normae indemnes serventur. Haec vero sueta vobis institutio diuturna est, at hac de causa actuosa et efficax. Quemadmodum ut robustae
querens solidentur, longa temporis intervalla necessaria sunt, ita longa patientia ad formandum virum Dei semper requiritur. Refrenetur igitur iuvenum generosa audentia, qua ii ad agendum intempestive rapiuntur: nimis
propera operositas magis disperdit quam aedificat, eaque tum agenti tum
ipsis apostolicis operibus nocet.
Si veri nominis et intrepidi apostoli esse velitis, in id adsidue nitamini, ut, toti spiritu Exercitiorum S. Patris vestri lgnatii instituti atque imbuti (cfr. Epit. lnst. S. 1., n. 174 bis), solidas supernaturales virtutes vobis
comparetis et fide ardenti omnes facultates vestras in famulatum Christi
Domini impendatis; nitamini, ut hac via caelestis gratiae opes, utpote viva
mystici Corporis Christi membra, vobis augeatis; divini Redemptoris caritate permoti, pravi amoris sui sensus contundite, abnegate vos, in primis
animorum motus coercendo moderandoque, cuius quidem abstinentiae disciplina ad omnia officia explenda, ad omnia ardua exantlanda idonei et
parati efficiemini.
Ex hoc etiam fiet, ut oboedientiae virtus numquam concussis fundamentis innitatur. Tessera vestra, laus vestra, firmitas vestra oboedientia,
quae eo quam maxime spectet oportet, ut ad moderatorum vestrorum nutum
omnino flexibiles sitis sine querimoniis, sine murmurationibus, sine reprehendenda censura, quae, nostrae aetatis morbus, dissipat vires atque
languida et infructuosa apostolica reddit incepta. Onerosa, quae austera
oboedientia imponit, fient vobis levia, afflante caritate, quae si adest, Deus
ipse adest, quia "Deus caritas est". Sit ergo in vobis "caritas de corde
puro et conscientia bona et fide non ficta". (1 Tim 1, 5).
44
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generalem Praepositum, quem heic adstantem animo oculisque Nostris amplectimur. Dignus ipse sit eo, in cuius locum successit, Wlodimiro Ledóchowski, quem profecto pietate, prudentia aliisque virtutibus inter Praepositos generales insignem, tum duo ultimi Decessores Nostri, tum Nos
ipsi vivum magni fecimus ac defunctum multo desiderio modo Nos vobiscum deflemus. Supremus hic vester moderator, eadem constantia et alacritate ac ille, Societatis Iesu bono provideat et eius novis necessitatibus
prospiciat.
Calamitosum recens confectum bellum Ordini vestro, aut saltem compluribus eius Provinciis et sacris expeditionibus, non pepercit. Haud pauci
sodales vestri ob pugnas et missilia morte intercepti; multi ad signa arcessiti vel ad dura opera damnati; multi bello capti frigus, inopiam, vexationes, onerosos labores et praesertim diuturna captivitatis taedia et aegritudines perpessi sunt.
At Societas Iesu, mater vestra, miscens gaudia moeroribus, Psalmistae
iure potest verbis uti: "Cum anxietates multiplicantur in corde meo, consolationes tuae delectant animam meam." (SI 93, 19). Nonne id singulari
Dei muneri et beneficio tribuendum est quod ipsa, quamvis procellosa labantur tempora, gregalium suorum auctas adhuc videt cohortes et praeclaris documentis perspicit probatas virtutes? Miramur profecto vobiscum
evangelicae vitae exempla, quibus sodales vestri inter milites et captivos
versantes enituerunt; miramur apostolici laboris multiformem sollertiam,
qua sacerdotes aliique ex agmine vestro commilitonibus Christi salutem,
pacem, laetitiam portaverunt. Quid autem dicendum de apostolicis inceptis,
quae sodales in regionibus a victoribus exercitibus occupatis, interdum
non sine capitis periculo, susceperunt? Amplissima quidem eorum virtuti
laus debetur aeque et caritati, quam Provinciae vestrae, minoribus belli
nocumentis affectae, actuosam contulerunt in commodum atque utilitatem
fratrum, qui miseriis et aerumnis premuntur, qui tot necessariis rebus indigent, qui in lacrimabiles ruinas reparandas incumbunt. Neque operositas
vestra his tantum circumscripta est terminis. Cum bellicae conflagrationi
finis impositus est, ipsi, Dei auxilio freti, non solum adaucta contentione
rebus vestris providistis, novitiorum domus et doctrinae domicilia in pristinum vel meliorem statum restituistis, sed etiam certatim religiosi, moralis, socialis ordinis instaurationi et emendationi, magnae molis opus, vos
.devovistis et, quantum fieri poterat, animos hominum odiis asperatos lenire
contendistis.
Nihil nunc praesentius et instantius postulatur, dilectissimi Nobis, quam
ut religionis imperium et christiana morum disciplina debitum in honorem
et vigorem restituantur. Pro dolor, diffusa immortalium bonorum neglegentia, in quae tempora incidimus. ln quovis hominum coetu inveniuntur, qui
omnino catholicam fidem, immo ipsius religionis rudimenta ignorent; inveniuntur ii, quibus nihil nefas in facinore et in libidine sit, qui etiam
primaria morum praecepta et iustitiae normas negligant; sunt phrenetici,
qui saeviant in sacra, et lethargici, qui ea soconles praetermittant; per
integras regiones et civitates socialis ordo penitus immutatur. Mala sunt
tempora, quia mali sunt homines. Debent homines fieri boni, ut bona fiant
et tempora.
Sentit, intelligit Ecclesia ad se summopere pertinere tantam malorum
colluviem repellere, aegris gentibus mederi. Et hoc opus ipsa aggreditur,
summe freta Dei auxilio et gratia. Nam etiam ad nostra tempora aptari
potest illud Doctoris gentium: "Ubi abundavit delictum, superabundavit
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gratia." (Rom 5, 20). Etiam nostris temporibus "Sol salutis" refulget, cum
Christus nos quoque ad apostolicum laborem invitet voce ilia: "Leva te
oculos vestros et videte regiones, quia albae sunt iam ad messem." (Jo
4, 35). Haec vox divini Redemptoris de sacris expeditionibus in primis
valet eisque mirum affert solamen. At valet etiam de terris et populis olim
ex toto christianis et catholicis; passim namque religiosus fervor Christifidelium augetur et novis incitamentis inflammatur; passim oculi et mentes
hominum in Ecclesiam attolluntur, ab ea potius quam a quolibet alio
salutem exspectantes; passim plurimi sunt ii, qui vere "esuriunt et sitiunt
iustitiam" (Mt 3, 6), divinaeque lucis et gratiae desiderio flagrant.
En grande opus ab Ecclesia perficiendum! ln hoc assequendo proposito ipsa vobis quoque confidit, vestro devovendi vos studio confidit, religiosa professione vestra vestraque doctrina maxime confidit. Num vacua
Nostra decidet spes? Nullo modo. Experiundo novimus, quantus strenue
agendi amor vos moveat et incendat. Iesu causa agitur; et Societas Iesu
ad sanctissimum huiusmodi parandum triumphum magnopere conferet et
alios muitos in suum traducet exemplum.
Servandae autem vobis sunt nonnullae condiciones, ut quod Nobis
fore spondemus fausto eventu contingat, et exspectationem Nostram ipsi
expleatis. Ante omnia oportet Constitutionibus vestris et universis earunclem praescriptis firme ficleles sitis. Instituta Ordinis vestri possunt, si id
congruens esse videatur, ad nova temporis adiuncta hic illic immutando
accommodari; attamen quod praecipuum in iis est, nequaquam tangatur
perpetuumque consistat. Exempli gratia: tertius probationis annus, quem
aliae religiosae familiae vos imitatae sibi adsumpserunt et cuius beneficio
intimae spiritalis vitae vena in vobis uberior succrescit: meditationis et
silentii consuetudines praesertimque de alumnorum institutione a maioribus
receptae normae indemnes serventur. Haec vero sueta vobis institutio diuturna est, at hac de causa actuosa et efficax. Quemadmodum ut robustae
quercus solidentur, longa temporis intervalla necessaria sunt, ita longa patientia ad formandum virum Dei semper requiritur. Refrenetur igitur iuvenum generosa audentia, qua ii ad agendum intempestive rapiuntur: nimis
propera operositas magis disperdit quam aedificat, eaque tum agenti tum
ipsis apostolicis operibus nocet.
Si veri nominis et intrepidi apostoli esse velitis, in id adsidue nitamini, ut, toti spiritu Exercitiorum S. Patris vestri Ignatii instituti atque imbuti (cfr. Epit. lrzst. S. /., n. 174 bis), solidas supernaturales virtutes vobis
comparetis et fide ardenti omnes facultates vestras in famulatum Christi
Domini impendatis; nitamini, ut hac via caelestis gratiae opes, utpote viva
mystici Corporis Christi membra, vobis augeatis; divini Redemptoris caritate permoti, pravi amoris sui sensus contundite, abnegate vos, in primis
animorum motus coercendo moderandoque, cuius quidem abstinentiae disciplina ad omnia officia explenda, ad omnia ardua exantlanda idonei et
parati efficiemini.
Ex hoc etiam fiet, ut oboedientiae virtus numquam concussis fundamentis innitatur. Tessera vestra, laus vestra, firmitas vestra oboedientia,
quae eo quam maxime spectet oportet, ut ad moderatorum vestrorum nutum
omnino flexibiles sitis sine querimoniis, sine murmurationibus, sine reprehendenda censura, quae, nostrae aetatis morbus, dissipat vires atque
languida et infructuosa apostolica reddit incepta. Onerosa, quae austera
oboedientia imponit, fient vobis levia, afflante caritate, quae si adest, Deus
ipse adest, quia "Deus caritas est". Sit ergo in vobis "caritas de carde
puro et conscientia bona et fide non ficta". (1 Tim 1, 5).
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Vestrum est nomine et re non solum viros vere religiosos, sed magnae
quoque doctrinae esse. lpsi officium exercetis, sive ore sive scriptis, theologiam, Sacras Litteras, ceterasque ecclesiasticas disciplinas, philosophiam
quoque docendi: eximius hic vobis honor, nobilis labor, at magna quoque
suscepti huius ministerii vobis ratio impendet. Universis et singulis, quibus haec concredita provinda est, alta sonat Apostoli vox: "O Timothee
depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi
nominis scientiae." (1 Tim 6, 20).
Societatis Iesu igitur sodales, ut tantae spei fideliter respondeant, omni
diligentia suas observent leges, quae ipsis praecipiunt, ut "tamquam solidiorem, securiorem, magis approbatam Constitutionibusque consentaneam"
doctrinam S. Thomae sequantur (cfr. Epitom., nn. 315-318) iidemque indeflexa constantia, agmini vestro consueta, Ecclesiae magisterio haereant,
habentes, ut ipsis Sancti Societatis vestrae Conditoris verbis utamur, "animum paratum et promptum ad obediendum in omnibus verae Sponsae
Christi Domini nostri, quae est nostra sancta Ma ter Ecclesia Hierarchica",
et "credendo inter Christum Dominum nostrum Sponsum et Ecclesiam eius
Sponsam eundem esse spiritum, qui nos gubernat et regit ad salutem animarum nostrarum; quia per eundem spiritum et Dominum nostrum, qui
dedit decem mandata, regitur et gubernatur sancta nostra Ma ter Ecclesia".
(Exerc. spirit., Regulae ad sentiendum cum Eccl. l.ª et 13.ª).
Quodsi iidem apprime fidem debent colere, debent etiam accuratam
perfectamque scientiam sibi adipisci et, praeclara sui Instituti vestigia secuti, doctrinarum progressus, quantum possunt et quomodo possunt, sectari,
id sibi persuasum habentes, se hoc itinere, quamvis aspero, plurimum ad
maiorem Dei gloriam et ad aedificationem Ecclesiae conferre posse. Insuper
suae aetatis hominibus, sive ore sive scriptis, debent ita loqui, ut intelligenter et libenter audiantur. Ex quo id infertur, ut in proponendis et proferendis quaestionibus, in argumentationibus ducendis, in dicendi quoque
genere deligendo, oporteat sui saeculi ingenio et propensioni sapienter orationem suam accommodent. At quod immutabile est, nemo turbet et moveat.
Plura dieta sunt, at non satis explorata ratione, "de nova theologia" quae
cum universis semper volventibus rebus, una volvatur, semper itura numquam perventura. Si talis opinio amplectenda esse videatur, quid fiet de
numquam immutandis catholicis dogmatibus, quid de fidei unitate et
stabilitate?
Dum igitur inocciduam Veritatem vereri sanctum sollemneque habetis,
operam date problemata, quae labens fert tempus, studiose investigare et
exsolvere, praesertim si ea eruditis christifidelibus obstacula et difficultates
progignere possint; quin etiam eadem illustrando, in auxilium convertentes impedimentum, illorum fidem inde confirmate. Verumtamen, cum novae
vel liberae agitantur quaestiones, catholicae doctrinae principia semper
mentibus praefulgeant; quod in re theologica omnino novum sonat, evigilanti cautione perpendatur; certum firmumque ab eo, quod coniectura
ducitur, ab eo, quod labilis nec semper laudabilis mos etiam in theologiam
et philosophiam introducere et invehere potest, secernatur; errantibus amica
praebeatur manus, nihil autem indulgeatur opinionum erroribus.
ld vos cohortati, dilectissimi Nobis, Apostolicam Benedictionem vobis amanter impertimus ac multa prece Dei auxilium, sine quo nihil, quocum
possumus omnia, vobis devocamus, ut sanctissimae Evangelii causae antiquo ritu, novo studio vos vestraque addicatis. Fortia fortes agite. "Crescite vero in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi.
lpsi gloria et nunc et in diem aeternitatis. Amen." (2 Petr. 3, 18).
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Allocutio Pii Papae XII ad Patres Ordinis Fratrum Praedicatorum.
Die 22 mensis Septembris, Sua Sanctitas Plus Pp. XII hahuit sequcntcm aliocutioncm
ad Patres dclcgatos ad Capitulum generale Ordinis Fratrum Pracdlcatorum. (AAS, 23
.
Novcmbrls 1946, p. 385-389).

Par est laeto Nos amantique animo excipere vos, Dominiciani sodales,
qui Romae legitimum religiosae familiae vestrae coetum seu Capitulum
generale celebratis. Cuius processus operamque attente prosequimur, neque
dubitamus hoc bonos optatos exitus eventusque pariturum esse, ut Ordo
vester, cbnfirmata disciplina et viribus auctis, ad salutares Evangelii triumphos magis magisque conferat.
Quod ut ad sententiam contingat Nobis spem inicit novus Magister
generalis, suffragiis vestris delectus. Iuvat igitur eum heic praesentem
nunc Nos salutare; iuvat Nos palam agnoscere copiosa promerita, quae
dilectus filius Martinus Gillet in diuturno fungenclo supremi moderatoris
vestri munere sibi comparavit.
Cogitantibus et reputantibus Nobis, in quanam re opportune et utiliter sermo Noster versari posset, aliqua verba, quae in Constitutionibus
vestris continentur, oculis Nostris occurrerunt, quae quidem meditatione
digna esse videntur: "in pace continui, in stmlio dssidui, in praedicatiorze
ferventes". (N. 452). Breve effatum, grandis sententia; exiguus verbo rum
circuitus, grave praeceptorum pondus: enitet namque illic praecipuarum
virtutum forma, quae lectae et dilectae S. Dominici suboli gloriosi itineris
erit auspicium, meta, sidus.
ln pace continui. Non loquimur fucato nomine pacem, difficilem obtentu, facilem amissu, insidiarum plenam. Veram, solidam, sinceram pacem
intelligimus, quae filia est caritatis et parens sanctae laetitiae, teste divino
oraculo: "Pax multa diligentibus legem tuam" (SI 118, 165) et: "Qui autem
pacis ineunt consilia, sequitur eos gaudium." (Prov 12, 20).
Pax huiusmodi pulcherrimum donum est Christi, quod mundus neque dare neque eripere a nobis potest, sed nobis tantum inaniter potest
invidere, quin etiam pax est Christus: "lpse enim est pax nostra" (Ef 2,
14): Christus videlicet, qui incolit et animat pectora nostra, cuius sumus, si
bene vivimus. Cum autem pax sit operosarum virtutum consensio, semper alacriores incumbite, ut corpus subicientes animo et animum Deo,
evangelica florentes gratia, desiclerio et cogitatione Angelis, opere hominibus placeatis. Absistat a vobis quidquid fraternam potest turbare concordiam, quae religiosos viros summopere decet eosdemque placidae sapientiae afficit ornamento. Sit inter vos praeesse fidele adiumentum, sit
subesse iuge holocaustum, praefulgeat caeteris vita vestra ut viva norma
et praeclarum christianae professionis exemplum.
ln studio assidui. Non est pax vestra languidum otium; habet immo
ea negotium, quod quodlibet aliud granditate et praestantia adaequat.
Vestrum enim est doctrinae studio pollere, praesertim divinarum rerum
uberiore in diem notitia ditescere, vera caelitus data meditari, illustrare,
defendere. Unumquemque igitur vestrum exstimulent ad copiosiorem semper scientiam assequendam, a sanctitudine morum non disclusam, ilia S.
Hieronymi opportuna hortamenta: "Numquam de manu et oculis tuis recedat liber; discatur Psalterium ad verbum; oratio sine intermissione; vigil
sensus, nec variis cogitationibus patens. Corpus pariter animusque tendatur ad Dominum." (S. Hieronym. Ep. 125 ad Rusticum, n. 11: Migne, PL,
t. 22, col. 1078).
!psi, qui theologiae et philosophiae excolendis semper praecipuum lo44*
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cum addixistis, iure meritoque vobis eximiam laudem vindicatis: S. Thomam
Aquinatem, harum disciplinarum communem Magistrum, Ecclesiae dedistis,
cuius sive in tironibus erudiendis, sive in absconditorum verorum investigatoribus porra ducendis, singularis est auctoritas, ipso in Codice iuris
canonici decretaria modo asserta: "Philosophiae rationalis ac theologiae
studia et alumnorum in his disciplinis institutionem professores omnino
pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, eaque
sancte teneant." (Can. 1366 § 2).
Quod quidem praescriptum quanti faciendum sit, Decessorum Nastrorum consilia vestigiaque secuti, alias animadvertimus. (Cfr. Acta Ap. Sedis,
1939, pp. 246-247). Hac autem in re nunc minoris videntur esse momenti
quaestiones, in quibus sub ecclesiastici magisterii ductu auspicioque semper
libera fuit opinandi et disputandi potestas, quantaecumque eaedem in philosophicis et theologicis indagationibus et disceptationibus ducendae sunt.
Eoque minus nunc sermo est de illis doctrinarum ad physica seu ad rerum
naturam attinentium opinationibus et formulis, quae praeteriti temporis
propriae et peculiares erant, aut de illarum consectariis, quatenus quidem
opiniones ilias nostra aetate reperta et inventa humanarum disciplinarum
exsuperarunt et praetergressa sunt: quibus repertis et inventis Ecclesia
favet, nedum adversetur, ea provehit, nedum metuat.
Nunc vera agitur de ipsis philosophiae perennis et theologiae fundamentis, quae quaelibet ratio et disciplina, re ac nomine catholica aestimanda, agnoscit et veretur; agitur de scientia et de fide, de earum natura ac mutua ratione; agitur de ipsa fidei basi, quam nullum censurae
iudicium labefactet; agitur de veris a Deo patefactis, an nempe mentis
acies ea certis notionibus penetrare atque ex eis ulteriora colligere possit.
Paucis dicimus: de hac re quaeritur, an videlicet quod S. Thomas Aquinas aedificavit, ultra et supra quodlibet tempus una compositis et com·pactis elementis, quae omnium temporum christianae sapientiae cultores
suppeditaverant, solida rupe innitatur, perpetuo vigeat et valeat, catholicae
fidei depositum efficaci praesidio etiam nunc tueatur, novis quoque theologiae et philosophiae progressibus secura usui et moderamini sit.
ld sane Ecclesia asserit, cum id sibi persuasum habeat hoc itinere ad
veritatem cognoscendam et solidandam tuto procedi. ldeo Constitutione
Apostolica "Deus scientiarum Dominus", die XXIV Maii anno MCMXXXI
edita, ipsa memoratam praescriptionem Codicis iuris Canonici confirmavit. Philosophia proponatur oportet - hoc ibidem praecipitur - "ita ut
auditores plena cohaerentique synthesi doctrinae ad methodum et principia S. Thomae Aquinatis instituantur"; et in theologia, "veritatibus fidei
expositis et ex sacra Scriptura et Traditione demonstratis, earum veritatum natura et intima ratio ad principia et doctrinam S. Thomae Aquinatis
investigentur et illustrentur". (Art. 29).
Quodsi opus fuerit arduum non contigerit, ut experientia et usus ostendunt, Iaicis hominibus in hodierni sermonis perspicuitatem vertere et ampliore verborum gyro, explicare formulas quasdam, ut aiunt, technicas, quae
huius disciplinae imperitis obscurae esse consueverunt.
Propterea quod haec pondus habent legis, quae cunctis philosophiae
et theologiae catholicis scholis viget, multo magis a vobis speramus fore,
ut non solum externo ductu, verum etiam intimo iudicio et studio celsis
his obsequamini normis ad universam catholicam doctrinam, ad ea quoque,
quae iura et socialem ordinem attingunt, spectantibus.
Adsidua manu versate codices, ubi religionis instituta, leges, historia
continentur; quae vera nova ferunt tempora sagaci indagatione perpen-
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dite et in scientiae sacrae usum convertite. Pax vestra, placidae operositatis amica et comes, caelestibus veris reflexis refulgeat. Ita inter arduos
montes lacus abietibus coronatus tranquillus caeruleorum poli arcuum repercussam reddit imaginem.
Neque volumus silentio praeterire aliud, quod Nobis valde cordi est,
Leonianam videlicet Operum S. Thomae Aquinatis Editionem, quae novo
studio oportet provehatur: de incepto enim agitur, quod eximio vobis decori erit ac philosophicis et theologicis disciplinis, quarum Doctor Angelicus dux semper peritissimus et inoccidua lux est, emolumento perenniter
mansuro et olim aequa aestimatione pendendo.
ln praedicatione ferventes. Magnum mysterium, dilectissimi Nobis, praedicatio. Salus enim humani generis fides; fidem autem praedicatio progignit, sicut scriptum est: "Fides ex auditu". (Rom 10, 17). Inter Dei
Verbi lncarnationem ac praedicationem arcta convenientia, mira propinquitas et necessitudo. Discipulus Christi similiter ac Beatíssima Virgo Maria Christum hominibus praebet, donat, dat; christifer est. Dei para Virgo
Maria vestivit Christum membrorum indutu. Evangelii praeco eum vestit
aereo verborum corpore: illic et hic Veritas, quae homines docet, quae homines illuminat et sospitat; modus inae_qualis, virtus eadem.
Hic vero maternus honor, haec laus, haec dignitas ad vos singulari nomine pertinet. Servate nomen vestrum, serva te vestram militiam; nemo a
praedicationis officio, socordiae vel metus causa, abstineat.
lmmo vestrum est in hoc labore caeteros antecellere. Concordet in
vobis os scmper cum moribus: quod dicitis exemplo fulcite. Quamvis humanae litterae utiliter discendae et colendae sint, ne verbum Dei debito
decore privetur, tamen sermonis Dei robur caelestis est Spiritus Sancti
gratia, precibus et piis operibus implorata. "Agit itaque noster iste eloquens, cum et iusta et sancta et bona dicit, neque enim alia debet dicere:
agit ergo quantum potest, cum ista dicit, ut intelligenter ut libcnter, ut
obedienter audiatur: et haec se posse, si potuerit, ct in quantum potuerit,
pietate magis orationum, quam oratorum facultate non dubitet, ut orando
pro se, ac pro illis quos est allocuturus, sit orator antequam dictor." (S.
Augustinus, De doctrina christiana, e. 15, n. 32: Migne, PL, t. 34, col. 103).
Tria igitur sint ea, ad quae adsiduas curas et cogitationes vestras convertatis, ut nominc et re Dominiciani sodales sitis: pax, doctrinae studium,
praedicatio: non seiuncta, sed simul iuncta; non separata, scd simul amata.
Hisce praesidiis honorate professionem vestram, occurrite ministerio Nastro,
everso succurrite saeculo. "Sit vobiscum gratia, misericordia, pax a Deo
Patre et a Christo lesu Filio Patris in veritate et caritate." (2 Jo 3). Haec
autem ex animo ominati, vobis Apostolicam Benedictionem amanter impertimus.

Carta do Santo Padre Pio XII ao R. P. Agostinho Gemelli, O. F. M.
Por ocasião do XXV aniversário da fundação da Universidade Católica do Sagrado
Coração de Milão, o Santo Padre enviou a seguinte carta ao Reitor l\\agní!ico, R. P.
Aeostinho Gemclll, O. F. M. (Vide AAS, 21-23 Dez. 1946, pág. 424).

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. - Cum Athenaeum
istud quinque ac viginti abhinc annis feliciter inauguratum est, non modo
catholicus Italiae populus, cui res iam diu in votis erat, laetabundos oculos
animumque spei plenum ad novum convertit studiorum domicilium, sed
Apostolica etiam haec Sedes, quae ut nullo non tempore per saeculo;·:1::1
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decursum id genus Instituta pro viribus excitavit, fovit ac provexit, ita
nostris potissimum temporibus eadem utpote necessaria prorsus existimat,
commendat et adiuvat; quandoquidem probe noscit "christianam educationem causam esse sane gravissimam, quod attinet non modo ad singulos
homines, sed ad domesticam etiam civilemque consortionem, cuius quidem
summa vis atque virtus ex ipsa vi atque virtute eorum profecto oritur,
ex quibus eadem tamquam elementis constat". 1
Nos autem, quibus inde ab initiis laudabile hoc inceptum tantopere
cordi est, cupimus vehementer ut gratulantis voluntatis Nostrae significatio iis omnibus ne desit, quorum ope res viget ac floret; ac tibi imprtmts,
Dilecte Fili, quo auctore sollerti et alacri haec studiorum U niversitas, post
tot difficultates, tentamenta ac labores, principium sumpsit; deinde vero
ceteris omnibus, qui navam suam docendo, moderando administrandoque
huic causae dant operam; ac denique ltalorum populo, qui, Episcopis in
exemplum praeeuntibus, generosa largitate sua effecit ut bonum semen,
quinque ante lustra terrae concreditum, ita in validam arborem succreverit, ut omnium vicerit exspectationem.
Quod per hoc temporis spatium, opitulante Deo, fecistis, id procul
dubio auspicium est maiorum usque feliciorumque rerum. Ac placet Nobis
non modo in vestram laudem, sed ad vestrum etiam addendum excitandumque animum, praecipua heic in memoriam revocare in suaque luce ponere: Athenaei magisteria numero incrementoque adaucta; scripta typis edita non pauca, quae humanas disciplinas eximio studio illustrarunt; operam
congressionibus, altiori doctrinae promovendae habitis, scite opportuneque
datam; philosophiam ea mente eaque ratione excultam, quae rectis normis ab Apostolica hac Sede non semel impertitis apprime respondeat, ac
detegendae veritati reapse inserviat; ac denique frequentiores in dies
alumnos doctoresque vestros laurea donatos, qui rectis apud vos sanisque
conformati praeceptis etiam atque etiam queant in religiosam civilemque
culturam, in privatam publicamque utilitatem sedulam sollertiam conferre
suam. Quodsi teterrima belli conflagratio, quae tandem restincta est, apud
vos etiam rerum incrementa necessitate quadam coangustavit, ac tristissimas in pulcherrima sede vestra coacervavit ruinas, at in praesens istius
Athenaei auditoria iterum auctiore alumnorum numero celebrantur, ac novae
aedes, ex Nostris, ex vestris, ex bonorumque omnium votis, extructae
apparataeque sunt.
Pergite igitur alacri, quo soletis, animo, actuosa, qua soletis, voluntate rem urgere. Nostis quid tempora poscant. Non modo urbes, oppida,
pagi, saeviente bello, multifariam vastata. sunt; non modo innumerae opes
ac divitiae submersae ac deletae fuere; sed mentes, sed animi non pauci,
vel erroribus obumbrati, vel odio simultateque ex recto abstracti veritatis caritatisque itinere, transversi aguntur in suam ipsorum multorumque
perniciem. Humanae artes liberalesque disciplinae, quas hominum ingenium
idcirco pepererat, ut veritati servirent ac privatis publicisque commodis,
postremis hisce annis, proh dolor, caedis ruinarumque instrumenta fere
ubique terrarum effectae fuere. Atsi humanae huiusmodi artes ac disciplinae christianae sapientiae principiis conformentur, si non livoris, sed amoris
causa moveantur, tum eaedem profecto non errorum tenebras, sed lucem
veritatis, 11011 invidiam, non ruinas, non caedes, sed fraternam caritatem
ac prosperitatem veri nominis hominum societati impertire possunt.
Multa hodie et in rebus et in animis reficienda ac restauranda sunt;
1) Pius XI, Litt. Enc. Divl11l /lllus, A. A. S., XXII, 51.
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attamen ut Decessor Noster imm. mem. Pius XI asseverabat, patet omnino "nullam fore eiusmodi restaurationem, nisi recte educetur iuventus; nec
educatio quaelibet apta est ad assequendum finem, sed ilia dumtaxat, in
qua ipsa scientiae institutio religione ac virtute, tamquam fundamento, nititur, quamque Ecclesia modis omnibus commendare non cessavit". 2 Haec
esto igitur - quod ceteroquin non dubitamus - docendi, instituendi educandique ratio vestra; atque ita pro certo poterit Athenaeum istud uberiores
usque ac feliciores colligere fructus. Quos vobis fructus Divinus largiatur
Redemptor, cuius Cordi Sacratissimo lnstitutum vestrum inde ab initio dedicatum est, et quem cotidie in sacro sacelli vestri silentio venerabundi
adoratis. Veritas enim ac christiana virtus, quibus universa a vobis tradita institutio atque educatio alitur, nisi aspirante iuvanteque Deo obtineri
non potest; nam "omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a Patre luminum". a
Id Nos paterno vobis animo ominamur a Deoque suppliciter precamur; dum caelestium munerum auspicem peculiarisque benevolentiae Nostrae
testem, cum tibi, Dilecte Fili, tum iis omnibus, qui consiliis, opera, vel
largitate sua Athenaeo adsunt, cunctisque praeceptoribus alumnisque eius,
Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.
Datum ex Arce Gandulphi prope Romam, die XXIII mensis Octobris
anno MDCCCCXXXXVI, Pontificatus Nostri octavo. - PIUS PP. XII.

Discurso do Santo Padre Sobre S. Nicolau de Flüe.
A solene audii!ncia,

nização de S.
realizou-se no
cepcional dos
falou cm três

cm que os peregrinos sulços que vieram assistir à solene canoNicolau de Pliie, quiseram render devota homenagem ao Santo Padre,
dia 17 de Maio de 1947 na Basllica Vaticana, devido ao número exconcorrentes calculados cm dez mil. Por esta ocasião, S. Santidade
idiomas, proferindo o seguinte admirável discurso, que transcrevemos
do "Osscrvatorc Romano" (18 de Maio de 1947).

I. - Mit tiefer Ergriffenheit haben Wir gestern Nikolaus von Flüe
der Schar der Heiligen beigesellt, und mit tiefer Ergriffenheit habt ihr,
geliebte Sõhne und Tõchter, Landsleute des neuen Heiligen, der erhabenen
Handlung beigewohnt. Mit ihr wurde der einzigartigen Gestalt aus dem
15. Jahrhundert, die ihr ais die Verkõrperung des Besten von dem empfindet,
was an gesunder Natur und christlicher Frõmmigkeit in eurem Wesen
lebt, eine Ehrung zuteil, wie sie hõher auf Erden und in der Kirche Christi
niemandem widerfahren kann. Uns selbst war es eine grosse Genugtuung,
eurem Volke, mit dem Uns so viele angenehme Beziehungen verknüpfen,
die Freucle der I-leiligsprechung dieses echten Schweizers zu bereiten.
Wenn auch das Lob, ein echter Sohn des Schweizer Volks zu sein,
im Vollsinn des Wortes ganz gewiss einer stattlichen Reihe eurer um das
Vaterland verdienten Mãnner gebührt, so doch sicher keinem mehr ais
Nikolaus von Flüe.
Er stammt aus dem I-lerzcn der Eidgenossenschaft, aus einem der
Urkantone, einem "glãubigen und frommen Land", wie seine Obwaldner
Heimat noch in unserer Zeit ehrend genannt wurde. Den Ruf seines
Geschlechts, rechtschaffen und gottesfiirchtig zu sein, zurückhaltender
Natur, mãssig, umgãnglich und immer gewohnt, den Mitmenschen Gutes
zu tun, eifrig im Gebet und in Einhaltung der kirchlichen Lebensordnung
(Robert Durrer, Bruder Klaus, Die ãltesten Quellen über den seligen Ni2) Ep. Q11amloq11ldem, d.d. XXV mcnsls Apr., a. MCMXXll; A. A. S., XIV, 423.
3) lac 1, 17.
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kolaus von Flüe, sein Leben und seinen Einfluss [2 Bãnde, Sarnen
1917-1921] B. li, S. 671), diesen Ruf hat jedenfalls Nikolaus vollkommen
wahr gemacht: Einen züchtigen, gütigen, einen tugendhaften, frommen und
wahrhaften Menschen nennt ihn ein Zeuge, der ihm von seiner frühen
Jugend bis zu seinem Abschied von der Welt immer sehr nahe stand
(Durrer, B. I, S. 462).
Mit 14 Jahren nimmt Nikolaus an der Landsgemeinde teil (Durrer,
B. I, S. XII). Er ist Kriegsmann im Dienst des Vaterlandes und steigt
zum Fãhnrich, Rottmeister und Hauptmann auf (Durrer, B. I, S. 428). ln
zwanzigjãhriger Ehe mit Dorothea Wyss ersteht ihm eine bliihende Familie
von zehn Kindern. Heute, in dieser feiervollen Stunde, verdient auch der
Name seiner Gattin in Ehren genannt zu werden. Sie hat durch den
freiwilligen Verzicht auf den Gemahl, einen Verzicht, der ihr nicht leicht
wurde, und durch ihre feinfühlige, echt christliche Haltung in den Jahren
der Trennung mitgewirkt, um euch den Retter des Vaterlandes und den
Heiligen zu schenken.
Mit Umsicht und Fleiss waltet Nikolaus des elterlichen Erbes. Er ist
ein angesehener Bürger, Ratsherr, Richter und Tagsatzungsgesandter, und
dass er nicht Landammann wurde, ist nur an seinem eigenen Widerstreben
gescheitert (Durrer, B. I, S. 463; dazu S. XII).
Erst fünfzigjãhrig zieht er sich zurück von der Welt, von der eigenen
Familie und den õffentlichen Geschãften, um noch an die zwanzig ]alue
in ãusserster Entsagung, in strengster Busse nur dem Verkehr mit Gott
zu leben.
Allein gerade in dieser Abgeschiedenheit wird Nikolaus zum grossen
Segen für sein Volk. Mehr und mehr kommen sie von nah und fern zu
ihm, um sich seinem Gebet zu empfehlen, an seinem Beispiel aufzurichten,
von ihm Trost und Rat zu erholen. Bischõfe und Aebte, Erzherzõge und
Grafen, Beauftragte in Sachen der Eidgenossenschaft wie Gesandte auswãrtiger Stãdte und Mãchte suchen bei ihm Antwort, Weisung oder Vermittlung in Fragen des õffentlichen Wohls, des inneren und ãusseren
Friedens (Durrer, B. I, S. XXV-XXVI, 584-585). ln jenen entscheiclungsvollen Dezembertagen des Jahres 1481, da der Gegensatz politischer lnteressen
die Entfremdung zwischen den Land-und Stadtkantonen so sehr vertieft
hatte, class sie in offener Feindschaft und in Bruderkrieg zu enden drohte,
in einem Bruderkrieg, der wohl den Untergang der Eidgenossenschaft bedeutet hãtte, ist Nikolsu von Flüe, über die engen Grenzen der Kantone
hinweg auf das Wohl des Ganzen schauend, durch seinen Rat und die
damals schon überirdische Kraft seiner Persõnlichkeit der Retter des Vaterlands geworden. Sein Name wird mit dem Stanser Vorkommnis, einem
der Eckpfeiler und grossen Marksteine in der Geschichte eurer Heimat,
auf immer verbunden bleiben. Bruder Klaus ist nicht zu Unrecht ais "der
erste eidgenõssische Patriot" bezeichnet worden. Er ist ganz einer voil
euch; er ist euer Heiliger (Durrer, B. I, S. XXIX, 115-170).
Das Vorbild christlicher Tugend und Vollkommenheit, das im hl. Nikolaus aufleuchtet, ist so einfach natürlich, so entzückend schõn, inhaltsvoll
und vielgestaltig wie der Farbenreichtum einer in ihrer Blumenpracht daliegenden Alpenwiese. Aber nicht der Mannigfaltigkeit seines Vorbilds wollen Wir in dieser Stunde nachgehen. Was Wir aufzeigen mõchten, sincl
bestimmte Brennpunkte im Strahlenfeld seiner Heiligkeit, und zwar je_ne
Brennpunkte, die gleichzeitig die Kraftquellen angeben, aus denen euer
Volk in der Vergangenheit seine Stãrke gcschõpft hat und deren es auch
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in der Zukunft nicht wird entbehren kõnnen. Solcher Brennpunkte glauben
Wir drei nennen zu sollen: seine beherrschte Lebensweise, seine Gottesfurcht und sein Beten.
Die Lebensweise des Heiligen ist beherrscht, auf Verzicht und Abtõtung
eingestellt, nicht nur wenn wir sie mit unseren heutigen Daseinsverhãltnissen vergleichen, sondem schon für die viel einfacheren seiner Zeit und
seiner Heimat, ganz abgesehen davon, dass man auch damals das Leben
zu geniessen wusste. Wo immer ihr Nikolaus betrachten mõget, stets ist
bei ihm der Geist Herr über den Leib. Diese Beherrschtheit gab auch
seinem Aeusseren jene Ehrfurcht weckende Würde und herbe Schünheit,
die uns aus seinen Bildem so wohltuend ansprechen. Nikolaus hat friih,
schon ais Junge, sehr emst damit begonnen, sich Opfer aufzuerlegen, und
er ist darin beharrlich vorangcschritten (Durrer, B. I, S. 462). Durch sein
überaus strenges Leben in der I<lause gehürt er zu den grossen Biissergestalten der katholischen Kirche, und wenn er in jenen zwanzig Jahren
sich ausschliesslich vom Brot der Engel nãhrte, so war dieses Charisma
die Vollendung und der Lohn eines langen Lebens der Selbstbeherrschung
und Abtõtung aus Liebe zu Christus.
Versteht ihr die Mahnung, die der Heilige durch sein Beispiel an unsere
Zeit richtet? Ein wahrhaft christliches Leben ist undenkbar ohne Sclbstbeherrschung und Entsagung; aber auch Volksgesundheit und Volkskraft
kõnnen ihrer auf die Dauer nicht entbehren. ln der Strenge der christlichen
Lebensordnung liegen zugleich unersetzliche soziale Werte. Sie ist das
wirksamste Gegengift gegen die Sittenverderbnis in allen ihren Erscheinungen.
Wenn - gewiss auch auf die Fiirbittc des hl. Nikolaus - Gottes
barmherzige Vorsehung eure Heimat vor der Verelendung bewahrt hat,
wie sie ais Folge zweier Weltkriege in grauenvollen Formen iiber andere
Lãnder gekommen ist, so stattet ihr euren Dank dafür durch grossmütige
Werke der Caritas ab; Wir benützen geme auch diese Gelegenheit, um es
anzuerkennen. Erweist euch jedoch dariiber binaus dankbar dadurch, dass
ihr im Geist und in der Tat um Christi willen ein einfaches und beherrschtes
Leben führt, auch in Wohlhabenheit und Reichtum.
Der Büsser vom Ranft mag einmalig sein. Auch Franz von Assisi war
es; aber ganzen Schichten der Chi'istenheit wurde sein heldenhaftes Beispiel
zum Anspom, ihr Erdendasein weniger auf Wohlleben und Macht, ais
vielmehr auf Sichbescheiden und auf die ewigen Güter auszurichten. Folgt
ihr ebenso Nikolaus von Fliie nach! Dann erst kõnnt ihr in Wah1'11eit
sagen, dass er euer Heiliger ist.
Wo Nikolaus von Flüe uns entgegentritt, ist er der gottesfiirchtige
Mensch. Auch ais I<riegsmann, wie uns seine I<ameraden eindrucksvoll berichten (Durrer, B. 1, S. 464). Ueber sein Eheleben kann man die Eingangsworte der Eheenzyklika Unseres hochseligen Vorgãngers Pius XI,
setzen: "Der reinen Ehe Hoheit und Wiirde". Von seiner õffentlichen Tãtigkeit konnte Nikolaus selbst bezeugen: "lch war mãchtig in Gericht und
Rat und in den Regierungsgeschãften meines Vaterlandes. Dcnnoch erinnere
ich mich nicht, mich jemandes so angenommcn zu haben, dass ich vom
Pfade der Gerechtigkeit abgewichen wãre" (Durrer, B. 1, S. 39). "Wer
Gott fürchtet, wird ganz gross sein", sagt die Schrift (Judith 16, 19). Das
gilt von curem Hciligen.
Aufstieg und Niedergang der Võlker entscheiden sich danach, ob ihr
Eheleben und ihre õffentliche Sittlichkeit sich auf der Normallinie der Gottesgcbote halten oder unter sie hinuntergleiten.
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Klingt nicht auch diese Feststellung wie ein Notruf in unsere Zeit
hinein? Die Zahl der guten Christen ist heute nicht gering, die der Helden
und Heiligen in der Kirche vielleicht grõsser ais zuvor. Aber die õffentlichen
Verhãltnisse sind weithin zerriittet. Und das ist die Aufgabe der Kinder
der Kirche, aller guten Christen, sich dieser Abwãrtsbewegung entgegenzustemmen und durch Bekenntnis wie Tat, im Beruf wie in der Handhabung
der Bürgerrechte, in Handel und Wandel des tãglichen Daseins dem Gebot
Gottes und Gesetz Christi wieder den Weg in alie Bereiche des menschlichen Lebens zu bahnen. Christliche, katholische Schweizer! Hier liegt auch
eure Aufgabe fiir euer Vaterland. Fiihrt sie durch im Geist und in der
Kraft von Bruder Klaus! Dann erst kõnnt ihr in Wahrheit sagen, dass
er euer Heiliger ist.
Nikolaus von Fliie war endlich ein Mann des Gebetes, sein Leben ein
Leben aus dem Glauben. Die Aeusserung, die er in seinem Selbstbekenntnis
über den Priester, den "Engel Gottes", und das "heiligste Sakrament des
Leibes und Blutes Jesu Christi" (ebenda) getan, wiirde genügen, um zu
zeigen, wie erfiillt von katholischen Glauben er war. Es ist bezeichnend,
wie gerne er schon seit den Knabenjahren sich zu stundenlanger Versenkung
ins Gebet zuriickzog. Sein Leben im Ranft war ein Leben der Entsagung,
um zur Vereinigung mit Gott zu kommen, das Ruhen in Gott der Sinn
dieses Lebens. Auch seine Tat zur Rettung der Eidgenossenschaft Weihnachten 1481 war der Sieg eines Titanen des Gebetes iiber den Ungeist der
Selbstsucht und Zwietracht.
Liegt nicht ein Fingerzeig Gottes darin, wenn Er eurer Heimat einen
Volksheiligen schenkt, der so ausgesprochen ein Mann des Gebetes war
wie Bruder Klaus? Die Kurve der Zerriittung des õffentliches Lebens geht
parallel mit der Kurve seiner Sãkularisierung, seiner Loslõsung vom Gottesglauben und Gottesdienst. Solcher Verweltlichung kõnnen aber - Land
fiir Land und Volk fiir Volk - Einhalt tun nur Menschen und Gemeinschaften, die glauben und beten. Deshalb rufen Wir euch zu: "Betet, freie
Schweizer, betet!", wie Nikolaus'von Flüe gebetet hat. Dann kõnnt ihr mit
Recht und in Wahrheit sagen, dass er euer Heiliger ist.
Schiller lãsst im Wilhelm Tel1 den allen Attinghausen ein Wort sprechen,
das ihr in jungen Jahren mit Begcisterung aufgenommcn habt, das Wort
(2. Aufzug, 1. Szene):
Ans Vaterland, ans teure, schliess dich an,
Das halte fest mit deinem ganzen Herzen!
Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft.
Wenn ihr aber nunmehr fragt, wo im Vaterland die starken Wurzeln
eurer Kraft liegcn, so lautet die Antwort: sie liegen - nicht allein, abcr
vor aliem anderen - in dem christlichen Unterbau, der das Gemeinwesen,
seine Verfassung, seine soziale Ordnung, sein Recht und seine gesamtc
Kultur trãgt, und dieser christliche U nterbau ist durch nichts zu ersetzcn.
nicht durch Macht und nicht durch politische Hõchstleistung. Die Stiirme,
die seit Jahren wie ein Weltgericht iiber die Kontinente dahingehen, haben dies mit Donnerstimme kundgetan. Auf Schweizer Boden hat jener
christliche Unterbau in Nikolaus von Fliie Leben und Gestalt gewonnen
wie wohl in keinem anderen eures Volkes. Schliesst euch ihm an, dann
wird es gut bestellt sein um das Schicksal eures Vaterlandes.
1hr seid stolz auf eure Freiheit. Ueberseht aber nicht, dass irdische
Freiheit nur dann zum Guten ist, wenn sie aufgeht in einer hõheren Freiheit,
wenn ihr frei seid in Gott, frei euch selbst gegenüber, wenn ihr die Seele
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·frei und offen bewahrt für das Einstrõmen der Liebe und Gnade Jesu
Christi, des Ewigen Lebens, das Er selber ist. Nikolaus von Flüe verkõrpert
in wundersamer Vollkommenheit den Einklang von irdischer und himmlischer Freiheit. Folgt ihm nach! Er sei euer Vorbild, euer Fürbitter, euer
und eures ganzen Volkes hundert-und tausendfãltiger Segen.
11. - Nicolas de Flüe, disions-Nous, personnifie en !ui, de façon admirable, l'accord de la liberté naturelle et terrestre avec la liberté céleste
et surnaturelle. En cela précisément, consiste la parfaite unité de sa vie,
apparemment si multiple et si diverse. Et voilà comment, Suisse authentique du XVeme siecle, et par son éducation,. par sa vie, par son caractere,
homme du Moyen-Age, i1 est pourtant digne d'être proposé en exemple et
en modele à tous les chrétiens et, en particulier, aux hommes de notre temps.
On entend souvent identifier Moyen-Age et civilisation catholique.
L'assimilation n'est pas tout à fait exacte. La vie d'un peuple, d'une nation,
se meut dans un domaine fort varié, qui déborde celui de l'activité proprement religieuse. Des lors que, dans toute l'étendue de ce vaste domaine,
une société respectueuse des droits de Dieu s'interdit de franchir les limites marquées par la doctrine et la morale de l'Eglise, elle peut légitimement se dire chrétienne et catholique. Aucune culture ne saurait se donner
en bloc comme spécifiquement telle; pas même la culture médiévale; sans
compter que celle-ci suivait une évolution continue et que, précisément à
cette époque, elle s'enrichissait par l'afflux d'un nouveau et puissant courant
de culture antique.
Cette réserve faite, i1 est juste de reconnattre au Moyen-Age et à sa
mentalité un note vraiment catholique: la certitude indiscutable que la religion et la vie forment, dans l'unité, un tout indissoluble. Sans déserter
le monde, sans perdre le vrai sens de la vie, i1 ordonne toute l'existence
humaine vers un objectif unique: l"'adhaerere Deo", !e "prope Deum esse"
(SI 72, 28), vers la prise de contact avec Dieu, vers l'amitié de Dieu, convaincu qu'il ne saurait y avoir hors de là nulle paix solide, ni pour le
coeur de l'homme, ni pour la société, ni pour la communauté des peuples.
Qu'il soit difficile de parvenir à une fin si haute, c'est évident et le
Moyen-Age ne se faisait à cet égard aucune illusion. Nicolas de Fliie, lui,
a su pourtant l'atteindre, réalisant dans sa personne cette synthese de la
religion et de la vie. Cela lui est commun, sans doute, avec tous les autre
saints. Mais ce qui frappe particulierement en lui, c'est sa providentielle
actualité. li est de ceux qui, intimement mêlés aux réalités concretes de
leur temps, étaient cependant tellement unis à Dieu que l'Eglise les a élevés
à la gloirc des autcls. Fut-il jamais citoycn plus attaché à son pays natal,
époux plus affcctucux, pere de familie nombreuse plus diligent dans l'éducation des enfants, homme public plus soucieux des intérêts de sa patrie?
Et c'est dans la pratique de toutes ces vertus domestiques, civiques, sociales, autant que par les austérités ele sa vie érémitique, que Nicolas, gravissant à pas de géant les rampes escarpées qui conduisent aux sommets de
l'amour et de la perfection, s'est montré, par le rayonnement de la ressemblance divine, l'ami de Dieu, que, si ardemment, il voulait être.
Saisissez-vous, chers fils et cheres filies, la terrible gravité de l'heme
présente et la poignante antithese, dont elle nous donne le spectacle?
D'un côté, nous, qui célébrons la gloire des saints du Moyen-Age, eles saints
qui ont réalisé en eux-mêmes, dans l'unité de la religion et de la vie,
la "dévotion à Dieu"; de l'autre, au pôle opposé, m:e trop grande partie
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de l'univers réalisant la "dévotion au monde", l'idôlatrie du monde jusqu'à
la négation de Dieu, jusqu'à la profession de l'athéisme !e plus absolu.
Quelle sera, pratiquement, la solution en ce qui vous concerne, vous
qui vivez au milieu de ce bouleversement des plus hautes valeurs spirituelles et morales? Un retour au Moyen-Age? Personne n'y songe! Mais
un retour, oui, à cette synthese de la religion et de la vie. Elle n'est point
un monopole du Moyen-Age: dépassant infiniment toute les contingences
des temps, elle est toujours actuelle, parce qu'elle est la clef de voíite
indispensable de toute civilisation, l'âme dont touté culture doit vivre, sous
peine de se détruire de ses . propres mains, de rouler dans l'abime de
l'humaine malice, qui s'ouvre sous ses pas des qu'elle commence, par
l'apostasie, à se détourner de Dieu.
La conclusion pour vous s'impose: que chacun et chacune, en ce moment, s'engage à faire, de sa vie personnelle, un hommage permanent
d'adoration et de dévouement au service de Dieu, à user de tous les
moyens à sa portée pour remettre ceux qui l'entourent sur !e chemin qui
les conduit à Dieu et à la restauration en eux de cette unité. Que saint
Nicolas soit le témoin de vos engagements et votre profecteur pour y demeurer fideles!
III. - Nicolao della Flüe e il vostro Santo, diletti figli e figlie, 11011 solo
perche egli ha salvato la Confederazione in un momento di profonda crisi,
ma anche perche ha tracciato per i1 vostro Paese !e grandi linee di una
politica cristiana (Durrer, B. I, S. 209 f., B. II, S. 846, 982 f.). Voi !e
conoscete; esse si posso no riassumere nei seguenti punti:
Tutelate la patria contro ogni ingiusta aggressione. Soltanto in questo
caso, per una guerra di difesa, impugnate strenuamente !e armi.
Non fate alcuna política di espansione. "Liebe Freunde, egli ammoniva i suoi compatriotti, macht den Zaun nicht zu weit, damit ihr desto
besser in Freiheit, Ruhe und Einigkeit verbleiben kõnnt": Cari amici, 11011
allargate troppo la frontiera della Confederazione, affinche tanto meglio
possiate rimanere i11 libertà, tranquillità e unione. Perche dovreste lasciarvi
pre11dere dalla voglia di guerreggiare?
Non mcttete a rischio la patria, sospingendola sco11sideratamente nel
mare tempestoso della politica estera e implica11dola 11elle lotte dei Potentati.
Tenete alta la moralità dei popolo e il rispetto verso l'autorità stabilita da Dio.
Conservate la unità e la fratellanza: evitate l'invidia, l'odio, il rancore
e lo spirito di parte. Oggi si direbbe: Le rivalità di concorrenza 11011 avvelenino la vita economica, ne la lotta di classe e l'opprimente predomínio
di un partito turbina la vita sociale. Regnino invece la giustizia e l'amore,
che assicurino a quanti con buona volontà adoperano tutte le toro forze,
una vita tranquilla e degna.
Voi sapete, diletti figli e figlie della Svizzera, - e forse nessun secolo
della vostra storia patria ne ha fatto una cosi viva esperienza come i1
presente - quale pienezza di bene quelle esortazioni hanno significato
e significano per il vostro popolo.
Se pero voi, in questi giorni di glorificazione dei vostro Santo, ria11dando con la mente alie due orribili guerre mondiali, il cui incendio ha
circondato, ma non oltrepassato i confini della libera Svizzera, se voi oggi,
diciamo, innalzate lo sguardo pieno di riconoscenza a Nicolao della Flüe,
non dimenticate, anzi scolpite in voi profondamente il pensiero che quei
principi fondamentali della vostra Confederazione hanno vita e forza sol-
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tanto se essi vengono elevati a maggior altezza dalla sapiente massima
dell'Eremita di Ranft: La pace e sempre in Dio; Dio e la pace. Sopra ogni
altra cosa abbiate Dio dinanzi ai vostri occhi e osservate coraggiosamente
i suoi comandamenti. Rimanete fermi nella fede e nella religione dei vostri padri!
La pace e sempre soltanto in Dio. Queste parole dei Santo ai suoi
compatriotti hanno valore universale, come - salvo poche eccezioni anche gli altri suoi ammaestramenti per il bene della patria. Se il mondo
di oggi senza pace tornerà a Dio, troverà anche la pace; soltanto uomini,
cite piegano la fronte dinanzi a Dio, sono in grado di dare ai mondo una
vera, giusta e durevole pace.
Voglia il novello Santo, amante della pace, "Liebhaber des Friedens",
come lo chiamarono ancor in vita il podestà e il Consiglio della città di Solothtii-n _(Durrer, B. I, S. 116), intercedere presso il trono di Dio, affinche
possiate mantenere il prezioso bene della pace e questo bene sia concesso
a tutto il mondo.
Con tale voto e come pegno della sovrabbondante grazia e dell'amore
di Gesit Cristo, cite colmi gli animi vostri e vi renda degni ed atti testimoni e promotori dei suo regno nella vostra patria, mentre esprimiamo la
Nostra viva gratitudine per i generosi soccorsi, coi quali il Venerabile
Episcopato, lo zelante clero, gli Ordini e le Congregazioni religiose e il diletto popolo svizzero hanno voluto venirCi in aiuto nella Nostra Opera di
assistenza e di carità, a voi tutti impartiamo con effusione di cuore la
Nostra paterna Apostolica Benedizione.

PELAS REVISTAS
A Filosofia Religiosa de Kierkegaard.
Por sua pcrcuclê11cla e atualidade, reproduzimos o artigo do Rev. P. A II t O II i o
P i II to d e C a r v a 1 h o publicado cm "Brotéria" (Lisboa, ,·oi. 22, pág. 361, 1936)
sobre a filosofia religiosa de Kierkcgaard.

"Um asceta selvagem, que poderia ter sido um santo": eis como um
publicista contemporâneo caracteriza a personalidade de Kierkegaard. Foi,
além disso, um revoltado em filosofia e em religião, e um solitário, cujas
pregações não causaram profunda impressão no espírito dos que o rodeavam. Outro tanto não sucede em nossos dias. Pela atitude que soube
manter perante o sofrimento, contra o qual sempre teve de lutar desde
os primeiros anos da infância, pela perspicácia da sua análise psicológica
na manipulação do problema humano, e pela preocupação crucial da sua
inteligência em face da Verdade, que ele, porventura mais do que nenhum
dos pensadores do seu tempo, ansiou alcançar por caminhos alheios ao
trilho da filosofia tradicional, sem contudo a haver enxergado plenamente,
Kierkegaard aparece-nos hoje, oitenta anos após a sua morte, como um
batedor de novas orientações intelectuais, como alguém que em si próprio
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experimentou o debate das inquietações que agitam a mentalidade filosófica e religiosa do século XX. 1
Era protestante, e nunca nos seus escritos desmentiu a formação luterana que recebeu. Graças, porém, à sinceridade das suas aspirações espiritualistas e à boa fé, que o inspirava, interessa sobremaneira a quantos,
fartos de explicações em demasia simplistas, reconhecem a necessidade de
o homem se sobrepor ao convencionalismo doutrinário e disciplinar a que,
infelizmente, se reduz a religião de muitos.
Ora importa observar desde já que, na concentração retintamente autística do filósofo dinamarquês reside a sua força e a sua fraqueza.
Tomou ele posição contra Hegel e contra o protestantismo oficial, não
por mera diversão, nem influenciado por espírito de escola, mas unicamente levado do propósito de restabelecer a ordem existencial no plano
da vida humana integralmente compreendida. Segundo Hegel, a lei da
evolução por tríadas, arvorada em sistema universal dum cosmos abstratamente construído, opera entre os contrários uma unidade que, por uma
série de transposições de ordem lógica, se continua até ao infinito.
Kierkegaard, avesso por natureza a sistematizações, rejeita, em nome da
objetividade da existência, a concepção apriorística de Hegel, e opõe-lhe
uma dialética baseada no contraste das antinomias, qualitativamente distintas, da realidade.
Tomou igualmente posição contra o cristianismo oficial do seu país.
- isto é, contra o protestantismo - sobretudo nos últimos anos da sua
existência, acusando-o de haver deturpado a significação e o espírito do
Novo Testamento. No entanto, como dissemos, Kierkegaard era protestante, e protestante continua sendo durante esta fase de luta religiosa.
Por que se revolta, nesse caso? Para tornar ao seio da verdadeira
Igreja? Não. Apenas a fim de desobstruir a orientação primeira de Lutero
da especulação teológica e leis disciplinares acumuladas no decorrer de
três séculos, e mostrar como só pela fé em Cristo o homem consegue instalar-se no plano existencial que lhe compete na hierarquia dos seres.
Empresa é essa dificil de levar a efeito, pois que, sendo o homem, segundo
Kierkegaard, por essência, pecado, precisa de se transformar radicalmente,
até chegar a fruir a plena liberdade do espírito.
Encontramo-nos diante do genuíno protestantismo, mas este protestantismo, gerador de culto individualista, traduz-se ainda por uma forma de
inquietante pessimismo, que o obriga a acentuar, mais do que os seus.
correligionários, a depravação ingênita da natureza humana e a encarar
a religião de Cristo como uma religião só de cruz e de sofrimento. Para
aí iam as preferênc.ias pessoais de Kierkegaard, cujo pensamento, como
diz um dos seus recentes comentadores, "era vivificado pelo sal da dor." 2
A verdade, porém, não tolera que a desmembrem e muito menos que se
tome uma parcela pelo todo. Ou é abraçada na sua plenitude ou deixa
de ser verdade, ainda quando um gênio pense o contrário. Kierkegaard
errou, infelizmente, sempre que escreveu sobre a fé, que, segundo ele,
constituía a maneira de existir na última esfera existencial, a esfera cristã.
Errou, ao definir a fé, quando declara que a "incerteza objetiva cede o lu1) Comprova esta asserção a voga dos escritos de Klerkegaard em nossos dias,
sobretudo após a guerra mundial. Em Portugal, saiu hã pouco a lume a primeira tradução dum livro do filósofo, O Desespero humano, feita por A. Casais Monteiro. Livraria Tavares Martins, Porto, 1936. E' posslvel que, ao percorrer o livro, muitos
leitores fiquem um pouco desorientados, por causa da obscuridade de pensamento
do A. e pelas deficiências que se poderiam apontar, aqui e ai!, na tradução.
2) Teodoro Haecker, Essals sur Klerkegaard, Pétrarque, Goethe, em Courrler des:
/les, Desclée De Brouwer, Paris, 1934, pãg. 33.

Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 7, fase. 3, Setembro 1947

703

gar à certeza que é um absurdo, considerado objetivamente, e este absurdo
proclamado com a paixão da sinceridade é a fé." 3 Temos aqui, como observa o comentador há pouco citado, não só a definição duma verdade absurda, mas simplesmente um verdadeiro absurdo; não só uma inverossimilhança, mas uma impossibilidade. Errou, por se ter deixado arrastar
por uma tendência irracionalista, que o impele a desvirtuar a potência da
razão humana.
Kierkegaard professou o mais estreme individualismo, à semelhança
de Nietzsche.
Como Nietzsche, também ele só reconhece como verdade aquilo que
pode prestar serviço à pessoa. O ponto está em tirar a limpo o que é que
pode prestar serviço à pessoa. Quem o conseguir e, além disso, lograr apropriar-se do método dialético kirkegaardiano, não experimentará dificuldade em percorrer a trajetória filosófica do grande pensador dinamarquês.
Eis como Kierkegaard define a verdade: a "concordância do pensamento e do ser no pensador existente", ou, por outras palavras, "a reiteração do ser no espírito pensante."
Encara, pois, a verdade não sob o prisma do objeto, mas exclusivamente através do sujeito. Verdadeiro é apenas aquilo que e na medida em
que serve à vida da personalidade. Mais. Enclausurando-se nesta posição·
egotística, Kierkegaard atribui à verdade um valor subjetivo para os particulares e nega, de encontro às afirmações de Hegel, a transposição da
ordem existencial para uma ordem meramente lógica. Assim, ao revés dos
devaneios idealistas, em que se deliciou a especulação alemã posterior a
Kant, Kierkegaard quis ser 'e foi um pensador "existencial", obcecado pela
constante preocupação não de conhecer a verdade, mas de a viver.
Em resumo: o pensador existe simultâneamente naquilo que pensa;
a demonstração da existência no pensador em concreto é o critério da
verdade; a ordem moral e a teoria do conhecimento giram em torno do
mesmo eixo. 4
Paralelamente a estas declarações, Kierkegaard, empenhado em sustentar até às ítltimas consequências a autonomia do individual, não admite
que um sujeito possa comunicar diretamente a outro a verdade. Quando
muito, dá-se uma comunicação indireta, provocada por um processo análogo
à maiêutica socrática depurada de quaisquer infiltrações especulativas. Do
mesmo modo que Sócrates, Kierkegaard não edificou uma doutrina, mas
limitou-se a despertar nas consciências, pelo emprego duma dialética inteiramente pessoal, o amor da reflexão introspetiva em meio da luta das oposições que a todo o momento se manifestam no íntimo do homem, e de mais
a mais propôs-se ajudar-nos a construir no tempo a realização do nosso
eu eterno segundo Deus, ou seja da nossa existência integral.
Como explicar de algum modo a dialética kierkegaardiana? O instinto inato de verdade, que todos sentimos no íntimo, serve de revelar ao homem a relatividade das condições existenciais em que a sua vida se debate. Como muito bem afirma Teodoro Haecker, "o homem, no seu ser existencial - independentemente do fato, que nos é comunicado pela fé, de
que Deus encarnou na natureza humana - é o tipo por excelência do ser
relativo, que não existe a se." 5 A esta mesma relatividade se encontra sujeito o conhecimento, que o homem tem da verdade, a noção de verdade,.
da sua verdade, visto como, entre todos os seres de ordem espiritual, só o
3) Ih., pág. 69.
4) Cf. E. Mlchel, Lexikon /Ur Theoiogle und Kirche, 20 ed., vol. V, col. 947, art ..

Kicrkcgaard.
5) Op. cit., pág. 15.
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espírito humano supõe, na linha gnoseológica, a interferência preliminar
dos sentidos; o seu espírito é o único que necessita de ser auxiliado por
todo o ser, mesmo pelo ser não-espiritual, para se abeirar de si próprio;
é o único que dá acolhida à ideia, não por uma participação imediata dela,
mas por intermédio dos sentidos, que são para o homem a única porta de
acesso ao mundo do espírito, aliás irredutível ao domínio da materialidade sensível.
Buscar a verdade, a sua verdade, a verdade que -se transmude em
subjetividade, e por conseguinte se identifique com a existência de cada
indivíduo, foi sempre a tortura do homem em todos os tempos, deve ser
mais do que nunca a preocupação do homem hodierno, pelo perigo, que corre, de vir a perder a verdade que ainda possui, embora em estado fragmentário.
A filosofia moderna descurou o problema capital do ser, para estudar
de preferência o devir. Precisa arripiar caminho e instalar-se novamente
na esfera da verdade absoluta. E quando o homem lograr apoderar-se
dessa verdade absoluta, superior às contingências do devir,
transfundila, por assim dizer, na própria existência, só então a sua estrutura espiritual
triunfará definitivamente dos elementos materiais do seu ser, que de contínuo o deprimem e angustiam. Atenção, porém, com o que, à primeira
vista, pode parecer-nos uma antinomia. Quando Kierkegaard assevera que
a verdade consiste na subjetividade, não quer com isso inculcar que da
subjetividade contingente dum indivíduo brote a verdade, que esse indivíduo possa chamar sua. E' certo que a verdade absoluta não existe nem
pode existir senão na subjetividade, mas essa verdade, no sentido absoluto,
que propriamente só em Deus reside, só se torna verdade no homem, quando se apossa da existência deste e vice-versa, quando a existência humana
abarca a verdade absoluta.
Tal é o ritmo da dialética existencial de Kierkegaard: um esforço do
pensador para identificar a sua existência com a verdade, a fim de atingir
na imperfeição ingênita da sua personalidade a perfeição que de direito
lhe compete. Como? Pelo amor, por um amor que, supondo a verdade e o
ser, seja a culminância deste último. Para abranger a verdade,· para a viver, o caminho único é amá-la. 6
Amar a verdade, vivê-la na subjetividade absoluta, na posse da eternidade, que nos exime da subserviência às categorias da sensibilidade, será
possível somente para além das barreiras do desespero. Que significação,
porém, comparta, na mente de Kierkegaard, a noção de desespero? Tentemos extraí-la cio livro, recentemente vertido para o português: O Deses-

e

pero Humano.

7

O desespero é a doença mortal, revelada ao homem pelo advento do
cristianismo; não uma doença que possa gerar a morte, visto como para
o cristão a própria morte é uma passagem para a vida, mas doença mortal "no sentido estrito (que) quer dizer um mal que termina pela mo1te,
sem que após subsista qualquer coisa."
Doença mortal, ainda noutro sentido mais categórico, porque, "bem
longe ele dele se morrer, ou de que esse mal acabe com a morte física, a
sua tortura, pelo contrário, está em não se poder morrer, como se debate
na agonia o moribundo sem poder acabar" (pág. 28).
Doença mortal, enfim, que não provoca a destruição do eu, mas "é
6) Cf. B. Janscn, Aufstlege zur Metaphys/k, lieute und Ehedem, Herder, Frciburg
lrn Breisgau, 1933, págs. 444 ss.; E. Przywara, Das Gehelrmzls Klerkegaards, Oldenburg,
MUnchcn, 1929, pass/111.
7) As referências, no corpo do artigo, são feitas a este livro.
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uma acumulação de ser, ou a própria lei dessa acumulação" (pág. 22). De
fato, estar mortalmente doente é não poder morrer; mas, neste caso, a
vida não permite esperança, e a desesperança é a impossibilidade da última esperança, a impossibilidade de morrer. Enquanto ela é o supremo risco, tem-se confiança na vida; mas quando se descobre o infinito do outro
perigo, tem-se confiança na morte. E quando o perigo cresce a ponto de a
morte se tornar esperança, o desespero é desesperar de nem sequer poder
morrer.
"Nesta última acepção, o desespero é portanto a doença mortal, esse
suplício contraditório, essa enfermidade do eu: eternamente morrer, morrer sem todavia morrer, morrer a morte. Porque morrer significa que tudo
está acabado, mas morrer a morte significa viver a sua morte; e vivê-la um
só instante é vivê-la eternamente. . . No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver" (pág. 28).
O desespero é, além disso, o pecado, ou mais exatamente "o pecado
é a condensação do desespero" (pág. 135). E visto o pecado reduzir-se a
ignorância, também a ignorância se reduzirá o desespero. Por esse motivo, consequente consigo, Kierkegaard, a pág. 86, afirma que "o contrário
de desesperar é crer". E no momento em que se realizar totalmente a fórmula da fé, a saber, quando descendo "em si próprio, querendo ser si próprio (sic), o cu mergulha através da sua própria transparência no poder
que lhe deu existência", nessa altura o desespero desaparecerá, para dar
lugar à fruição da vida interior, sentida na interioridade das relações mútuas entre Deus e o ser humano, na consciência plena da verdade identificada com a existência subjetiva. O desespero emerge das virtualidades do
sujeito, da síntese de elementos antagônicos, que constituem a nossa personalidade, o nosso eu, da tensão mais ou menos consciente do próprio eu
perante o destino espiritual, que se lhe sobrepõe. Das três formas, que o
desespero em cada um de nós pode revestir: desespero inconsciente de
possuir um eu, desespero que não quer tomar consciência de si próprio,
e desespero de quem, a todo o custo, intenta voltar-se sobre si, interiorizarse, só a terceira oferece ao homem o remédio para se desembaraçar do
pecado e viver sob a perspectiva da eternidade, a vida que, diante de Deus,
o justifique. s
Em linguagem corrente, o contrário do desespero é a esperança. Na
terminologia kierkegaardiana, o termo conserva igualmente este sentido
primordial, embora signifique predominantemente a descrença, como vimos
acima. A nosso ver, para o filósofo, o desespero traduz a inquietação de
quem, sentindo-se imperfeito, falho dum complemento, não na ordem lógica, mas no plano da existência integralmente compreendida, anseia completar-se mais e mais. E esta ânsia, que o tortura, aumenta progressivamente na medida da refulgência que sobre ele irradia a verdade redentora.
Por isso, o pagão, embora seja também ele um desesperado, desconhece o
desespero. "Esse desespero que ignora, é a forma mais frequente do mundo; siml o mundo, como lhe chamam, ou, para ser mais exato, o mundo
no sentido cristão: o paganismo, e na cristandade, o homem natural, o paganismo da antiguidade e do nosso tempo, constituem precisamente ~ta
espécie de desespero, o desespero que se ignora" (págs. 78 ss.). O pagão não podia ter a verdadeira ideia do pecado, e por conseguinte ignorava em que consistia o desespero, pela simples razão de que lhe faltava
a ideia de Deus (pág. 217), isto é, a ideia do verdadeiro Deus. Ao cristia8) Um católico, ê claro, não pode de maneira nenhuma subscrever esta última
afirmação, Inspirada, em Kierkegaard, no fundo Individualista do protestantismo.
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nismo se deve o haver sido iniciado o homem no conhecimento e na experiência da "doença mortal", do desespero. Mas como os autênticos cristãos, no dizer de Kierkegaard, constituem uma raridade, não estranhemos
0 número reduzido dos que dão fé em si dos sintomas da "doença mortal".
Uns e outros, porém, os pagãos e os homens naturais adentro do cristianismo dum lado e, do outro, os autênticos cristãos, são igualmente desesperados, com a só diferença de que os primeiros, ignorando ou não querendo curar-se da doença mortal, que é o desespero, jamais conseguirão
tomar consciência do seu destino espiritual, ao passo que os segundos,
ilustrados pela revelação, a pouco e pouco, à medida que em si admitem
a verdade e com ela se identificam; por outras palavras, na proporção em
que se concentram na própria subjetividade, verificam um acréscimo de familiaridade com Deus, pois, como declara Kierkegaard, "nunca o homem
é tão familiar com Deus como quando está longe dele" (pág. 214).
Estamos em frente dum paradoxo, dirá o leitor. Sob um certo ponto
de vista, Kierkegaard tem razão. Com efeito, quanto mais a criatura se
mantiver no plano que lhe compete perante Deus, na consciência plena da
infinita distância que a separa do Criador, tanto mais se encontra em condições de atingir o seu destino espiritual, eterno, de entrar em contacto
com a divindade, numa palavra de se "infinitizar".
Sem o cristianismo, sem a luz da Revelação, o homem dificilmente se
desenvencilharia da ignorância ingênita do seu ser, do pecado, fator que,
nessas circunstâncias, lhe passaria despercebido. Surge a religião cristã,
essa "inventora de paradoxos", a pedra de escândalo da humanidade, que
impõe aos homens a obrigação de crer, e lhes mostra como a essência do
pecado é uma posição, proveniente da atividade voluntária do eu perante
Deus, e não uma simples negação, como certa dogmática protestante, contra a qual Kierkegaard se insurge, pretende inculcar.
Kierkegaard foi um cristão, mas um cristão a seu modo, inteiramente
imbuído do genuíno espírito do protestantismo. A explicação que nos ministra da dogmática do Evangelho apresenta-se-nos como uma visão retintamente individualista da doutrina cristã, e é nesse cristianismo, assim
convertido em subjetividade, que ele enxerga o remédio para o desespero
humano, a única salvação possível para a doença mortal de que todos
sofremos.
Há no fundo da sua dialética muito de verdadeiro, como há muito de
falso. Espírito essencialmente concentrado sobre si próprio, dotado duma
sensibilidade esquisita, não soube esquivar-se ao predomínio da morbidez
sentimental, que o arrastava a desconfiar do valor da razão e da inteligência. E' certo que muitos dos ataques, em que se compraz, contra o formalismo do protestantismo professado pelos pastores oficiais da Igreja luterana, são mais que justificados; mas, afinal, em substituição dessa religião
truncada, e até certo ponto convencional, mais apta para fomentar atitudes
burguesas do que para levar as almas para Deus, que nos propõe
Kierkegaard? Para não aludir ao fideísmo, de que poderíamos apontar
aqui e ali, nas páginas do Desespero Humano, certos laivos, limita-se a encarecer as posições centrais do luteranismo: o exclusivismo do livre exame,
a ~ em Cristo, mas uma fé que dispensa das obras, bastante por si para
tornar a criatura justa diante de Deus, o culto meramente individualista,
a religião exclusivamente pessoal, e, a agravar a situação, uma feroz desconfiança da inteligência humana. Como ajuizadamente pondera Teodoro
Haecker, "a definição (kierkegaardiana) da subjetividade cristã, enquanto
verdade, se a examinarmos um pouco seriamente, é uma catástrofe em
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que devia terminar o irracionalismo objetivo e a negação da comum inteligência humana, logo desde as questões preliminares. e os primeiros passos da fé." o
9) Essals sur Klerkegaard, etc., págs. 76 s.

A filosofia de Heidegger Encarada do Ponto de Vista do Catolicismo.
A filosofia existencial
nossos leitores sobre
H a n s U r s v. B
(vol. Out.-Nov. 1939,
de 1947) que (:

está sendo discutida cm todos os palses. A fim de orientar os
este assunto, publicamos a seguir um artigo escrito pelo Pe.
a I t h as ar, S. J., o qual apareceu em "Stimmen der Zelt"
pâgs. 1-8). Seguimos a tradução publicada cm "Lumen" (Junho
bastante fiel e foi lle;eiramente modificada em duas frases.

Para tratarmos aqui, resumidamente, das possíveis relações da filosofia de Heidegger com a católica, não podemos, de modo nenhum, expor,
em todos os pormenores, .os problemas por ele desenvolvidos e pôr em
relevo o valor de cada um deles. Podemos somente salientar o tema central que deu forma ao seu pensamento em todas as suas ramificações e
que constitui, por assim dizer, a "lei individual" do sistema. Vamos procurar fixar esta lei com palavras muito simples e concretas e, desta maneira, deixaremos desde logo para trás aquela estranha atmosfera de pomposa obscuridade e fascinação mágica em que ela está envolta, não só
para a maior parte dos leigos, como também para grande número daqueles que se encontram muito próximos do mestre de Friburgo. As fórmulas
mágicas, "estar" (Dasein), "estar no mundo" (in-der-Welt-sein), "preocupação" (Sorge), "medo" (Angst)I, "morte", "temporalidade", que constituem
como que um fio de alta tensão a que se prendeu todo um batalhão de filósofos, não nos haverão de afugentar. Queremos avançar até à tese fundamental do pensamento de Heidegger. 1
Esta tese fundamental está exposta mais claramente no livro de
Heidegger sobre Kant e pode formular-se assim: o espírito não é espírito
senão por estar para além da horizontalidade do mero ser; por ser na
sua essência íntima (Wesen) transcendência; só a partir desta posição,
as coisas se iluminam e se tornam objetos de conhecimento. Mas, este estar
para além, que nada é por si próprio, mànifesta a intromissão do "nada"
no ser. Por isso o ser é tanto mais espiritual quanto mais se aproxima
do nada, quanto mais finito é. O espírito, como tal, é finito. E é na medida em que considera o espírito própria e verdadeiramente ser, que
Heidegger pode tornar sua a frase de Hegel que identifica o ser (mais
intimo) com o não-ser. Esta identificação de finitude e espírito em Heidegger não constitui um bloco errático no pensamento contemporâneo. É,
antes, o fecho e a consequência de uma série de tentativas do pensamento
dos sécs. XIX e XX que se inicia com o afastamento da filosofia idealista de Fichte, Schelling e Hegel. Os idealistas consideraram sempre o finito como qualquer coisa de passageiro que haveria de desaparecer à medida que se desenvolvesse o pensamento e o próprio mundo, e se haveria
de perder no infinito divino. Para Fichte o finito era, antes de mais, o material que o espírito forjava, dando-lhe assim a alcançar a sua infinitude.
Fichtc continuou também a reconhecer o espírito humano como finito e
a mostrar que ele se quebrava "misticamente", em consequência da sua
finitude, contra o infinito divino - como Homúnculo se quebrou contra
1) Damos uma exposição pormenorizada em Apokalypse der deutschen Seele, Vol.
111, págs. 193-315.
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o carro de Oalateia. Schelling, ao contrário, procurou ver na própria finitude do mundo qualquer coisa de divino; mas, colocando, assim, o nada
dentro de Deus, este fendeu-se num dualismo demoníaco: em Deus encontrava-se algo de eternamente não-divino, como um abismo de sombra.
Hegel quis fugir a esta despropositada divinização do mundo, entendendo
que o próprio ser absoluto é um processo: o espírito transforma-se, dentro
do seu pensamento, num princípio dinâmico que permeia todos os graus
do mundo finito, que os faz seus, tornando-os inteligíveis e libertando-os,
assim, da sua limitação. O finito seria o material com que se construiria
a íntima plenitude do espírito infinito, divino. Por isso, na qualidade de
ser finito, ele acabaria, por fim, por se destruir.
A primeira reação a este tipo de idealismo foi o materialismo crasso,
para o qual a única coisa verdadeira era a matéria finita, enquanto as
formas espirituais tinham mero significado de "super-estruturas ideológicas", intimamente dependentes daquela. Paralelo ao materialismo e perdurando para além dele, encontrava-se o historicismo, que colocava no
centro do ser o processo positivo e concreto da história, dando assim ao
tempo e aos seus diversos momentos e épocas um sentido qualitativo que
nunca poderia ter recebido do idealismo. Positivismo é, ainda, o nome
geral e vago dado a todas as correntes de pensamento que consideravam
o objeto essencial do conhecimento o espiritual e natural, o espacial e temporal, tudo aquilo que é determinado qualitativamente como um "agora
e aqui". No fim do século nasceu daqui a filosofia da vida, que pela primeira vez prestou à positividade pura das coisas finitas uma espécie de
justificação metafísica. Dizia-se que a vida seria como que um fluxo infinito que cairia em jorro sobre o universo. Onde ele fosse represado ou
embatesse contra uma barreira, tomaria forma a sua plenitude caótica,
interiorizar-se-ia, tomaria consciência, espiritualizar-se-ia. Isto ligou-se ao
fato "positivo" de que o espiritual em todas as suas formas é, sempre,
um afastamento da vida imediata; sendo embora uma intensificação, é,
também, onde ocupa inteiramente o campo, um entorpecimento e uma morte. E' assim que, mais tarde, com Klages, o espírito é entendido como
inimigo da alma. Em Scheler, à vida, desejo ardente, surdo e impetuoso
opõe-se o espírito impotente, embora lúcido. A nós, aqui, apenas nos
interessa a concepção de que o espírito se formaria apenas pela limitação
do vital, portanto por finitização. Biólogos como Hartmann contribuíram
para esta concepção com a "observação" de que o ente mais perfeito,
mais espiritual, é ao mesmo tempo o mais frágil e o mais mortal (em
relação à amiba imortal) de modo que a sensibilidade à dor e o ser-se
mortal significa uma eleição.
Sobre todas estas tentativas de pensamento, pôde N i e t z s c h e construir o seu ideal de finitude heróica: o espírito é vida que a si próprio
se talha para a vida e, transcendendo-se, põe a si próprio barreiras, de
modo a superar a sua natureza humana, para assim se tornar mais finito, mais terreno, mais mortal. Stefan O e o r g e leva este pensamento
ao domínio religioso e exige a finitização até do divino, na figura de
Maximino. Mas em R i 1 k e a vivência de uma finitude gloriosa e passageira torna-se o pressuposto basilar e evidente de toda a poesia. Não existe quase nenhum conceito ou frase em Heidegger a que não corresponda
em Rilke um símbolo poético. O pensamento de que o finito, como tal, é
aquilo que é positivo desprende-se nele de um fundo mais restrito da filosofia da vida, para se cristalizar numa filosofia autônoma da "existência". "A nós que -somos os mais perecíveis", diz-se na IX Elegia de
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Duino, "as coisas acreditam-nos como seres remidos: porque somos mais
sujeitos ao tempo, mais finitos, mais nulos (nichtiger) do que o mero ser
compreendemo-lo e transformamo-lo em espírito". - Mas, ao lado desta~
correntes filosóficas, passa a influência do grande pensador teológico da
finitude, K i e r k e g a a r d, o qual afirmara, com a máxima veemência,
opor-se a Hegel e defendera a positividade do finito, compreendendo-o
de modo religioso, e o caráter positivo do instante. Pelo modo como sentiu a finitude, não influenciou menos do que Heidegger a filosofia existencial de Jaspers e a teologia dialética.
Portanto, na sua te'se inc1s1va: finitude
espírito, nulidade
(Nichtigkeit)
ser, Heidegger resume o tempo fundamental de todo o
pensamento moderno. Aquela expressão pitoresca e cheia de sentido,
Lichtung des Seins: "esclarecimento do ser" (que tem o duplo sentido ele
um desbaste destruidor e de uma iluminação espiritual) 2 podia valer como palavra de ordem de todo este período de pensamento, do mesmo modo
que a expressão de Hegel "superamento" foi (no seu duplo sentido de
negação e de exaltação conse1·vadora do finito) 3 a palavra mágica do
Idealismo.
Qual é a posição da filosofia católica perante este motivo fundamental do pensamento moderno? Não irá ele de encontro aos seus instintos
mais profundos? Não lhe parecerá como que a perversão da sua própria
posição, dentro da qual a finitude aparece como uma carência, portanto
como uma característica do ser inferior, do ser material e não do ser espiritual? A pergunta é mais complexa do que parece à primeira vista e
não a poderemos esgotar nas seguintes páginas. Sejam dadas apenas algumas diretrizes.
Aquilo que é característico da filosofia cristã, em oposição à nãocristã, iluminar-se-á mais fàcilmente por uma comparação com a filosofia
grega, onde encontra a sua ·origem o pensamento ocidental. Mas, antes
de nos perguntarmos quais foram os novos motivos que o cristianismo
trouxe para o pensamento filosófico (porque só esse nos interessa aqui,
e não o teológico), convém fazer ainda uma pequena prevenção e dar um
esclarecimento. O mundo em que vivemos está, do ponto de vista cristão,
sobrenaturalizado. Ele está, na sua totalidade, orientado para um fim
sobrenatural; é, na sua origem (ainda- como um todo) o resultado de um
dom gratuito; decaído (como um todo: visto que "toda a criação suspira
pela sua redenção"), ele recebia ainda os raios da revelação primitiva; e,
por fim, foi remido (como um todo) por Cri'sto. A natureza está, portanto, em si, imersa absolutamente no sobrenatural e, portanto, toda a
filosofia também é contida num apriori teológico consciente ou inconscientemente. Não é apenas a revelação de Cristo, apesar da sua novidade, que traz o sobrenatural ao mundo. Mas é ela que pode tirar de
novo do esquecimento em que jaz, para o trazer para a luz, aquilo que
estava perdido nas trevas: o caráter sobrenatural de um Deus que se
revela e de um mundo que se encontra na sua presença - esquecimento
e perda que têm também talvez a sua origem num esquecer e desviar de
vista (voluntário, pois com sentido de pecado original, portanto com sentido
"teológico"). Assim resulta o paradoxo de que a revelação, muito longe

=

2) O duplo sentido da palavra "Lichtung" (esclarecimento) provém de esta servir
também para Indicar o desbastar de um bosque, como cm o francês éclairclr e a raiz
da palavra portuguesa clareira. (Nota do Tradutor).
3) A palavra "Aufhebung", traduzida por superamcnto, subentende "dos opostos",
e é representada pela slntese, na qual é superada a contradição entre a tese e a
antitese. (Nota do Tradutor).
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de introduzir elementos exteriores, teológicos, no campo da filosofia, escravizando-a, pondo-a ao serviço de um estranho, permite, antes, de fato
a verdadeira distinção entre filosofia e teologia. Porque é ela somente
que aclara o elemento sobrenatural-teológico que está, quase ou totalmente, escondido no pensamento anterior ou exterior ao cristianismo, o
qual não é de modo nenhum "especulação puramente natural". E' claro
que esta diferenciação nunca é tão radical que se estabeleça a distinção
em absoluto. Isto pela simples razão de que os seus objetos, natureza e
sobrenatureza, estão intimamente correlacionados e perfazem, no seu conjunto, o próprio conteúdo do ser.
Depois deste esclarecimento, vejamos o que é aquilo que caracteriza
a revelação, como ela se manifesta de modo central em Cristo. Podemos
dizê-lo em três palavras: 1º) Aquele que encarnou é "mensageiro" de
Deus, o qual nos falou do domínio interior, "íntimo", da divindade, que
no-lo comunicou. Assim nos encontramos perante o Deus que é, não só
"causa" e "fim" do universo, como também o Deus absoluto e soberano,
livre, pessoal, trino, criador e redentor; e assim, por este "entrar em relação imediata" com a vida intima de Deus, a nossa posição perante Ele
transforma-se em "situação" muito séria com projeção gloriosa ou funesta
no absoluto. 2°) Mas esta revelação surge, justamente, como encarnação;
portanto dentro de e a partir de uma natureza, desenrola-se no tempo,
na história. Uma natureza isolada, única e finita, torna-se divina; e isto
não acontece por supressão das limitações desta, mas afirmando e sancionando a todo momento (até por fim pela ressurreição da carne) a harmonia criada entre a finitude e a divindade. 3°) Aqui se insere a verificação de que o espírito não se torna pessoal e histórico só pela encarnação sobrenatural (como tem de afirmar todo o protestantismo), mas que
por ela a personalidade natural e histórica atinge a perfeição para além ,
de si própria, podendo compreender-se, é certo, que seja em virtude desta
sobreelevação que se manifestem claramente os valores mais profundos
da natureza. Esta possibilidade da divinização da natureza finita realizada em Cristo faz recair uma luz sobre o caráter pessoal de todos os espíritos finitos, quer dizer, sobre o fato de que a sua singularidade, o seu
"ser-este-e-não-aquele", a sua exclusividade que não admite paralelos, esse
caráter pessoal não repousa apenas sobre uma qualidade negativa do
ser terreno, sobre a sua nulidade (Nichtigkeit), o seu desvalor. Do mesmo modo essa luz aclara a historicidade destes espíritos, quer dizer, manifesta que as situações imersas no espaço e no tempo têm, como tal, um
caráter positivo, que deixa a sua marca até no absoluto e que, portanto,
não pode arbitràriamente sofrer permuta ou reversão (como seria o caso
se o tempo e o espaço fossem apenas nulidade, mera "limitação"). A
finitude, é isto que ensina a revelação de Cristo, não é negação pura de ser.
O não-ser (da.s Negative) foi uma concepção fundamental para a filosofia grega. Não era aquilo que é pessoal, mas o essencial (sempre geral, abarcando numerosos indivíduos), não a história, mas sim o "fluxo
do tempo" (naquilo que tem de negativo / nichtigl) que constituíam os
objetos da especulação desta. Como o eros platônico, pela beleza do corpo
individual, constituía um caminho para ascender a um conceito de belo
cada vez mais geral, assim o saber grego tende sempre do individual,
que como tal é apenas "limitação" da essência, para o ilimitado. Assim,
a estátua grega, apesar do seu caráter concreto, figura apenas a essência e não a pessoa. Para Aristóteles, não menos que para Platão, esta já
não tem nenhum "eidos", a individualidade radica apenas na matéria. Tam-
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bém para os estóicos o ideal foi o homem geral, cosmopolita, e no néoplatonismo não se conhecem quase fronteiras ao desejo do ilimitado. Se,
resolvendo o problema levantado pela temporalidade, Heráclito atribui caráter absoluto ao fluir das coisas, compreende-o, contudo, na sua "simplicidade" máxima, que não permite atribuir ao instante qualquer característica qualitativa. Em sentido análogo, os sofistas fizeram da verdade um
fluxo puro: assim nada se podia designar como definitivamente verdadeiro ou falso. Mas também Platão não concebe que haja um conhecimento
do temporal. E, se, mais tarde, com a Estoa, o processar do universo se
entende como uma grandiosa história cósmica, não se encontram nele quaisquer situações de :;;ignificado permanente: o processo é reversível como
um todo, pode recomeçar num "eterno retorno". Também em Plotino a
determinação da vontade se encontra imersa e englobada no místico ·conhecimento do retorno total do universo para Deus.
Do ponto de vista da filosofia pura, o pensamento grego teve maior
desenvolvimento na esfera do geral e do essencial, de modo que a essência íntima do ser foi procurada pelo afastamento do particular, caminhando para o univer'sal. Orientando a contemplação nessa direção, para além
do universal encontrar-se-ia o divino; para além do particular encontrarse-ia o nada (das Nichtige). Evidentemente que esta orientação do olhar
"de, para" se identifica para o grego com aquela orientação que vai da
natureza até ao espírito; é evidente, igualmente, que uma filosofia puramente natural tenha que procurar desvendar .a natureza de Deus a partir
daquilo que no ser terreno haja de mais elevado. Se também devemos
colocar a filosofia grega sob o signo teológico, não teremos de dizer
que o esquecer a personalidade e a história, - as duas portas por onde
o sobrenatural entra no mundo e se abrem àquele que olha do ponto de
vista da revelação - constitui uma perda que se relaciona com aquele
esquecimento -ligado ao pecaao original ( erbsiindliches Vergessen) e com
a tentativa de o mundo se fechar sobre si próprio e de, à força, se considerar como absoluto? Em íntima conexão com este fechar-se o mundo
sobre si próprio está o fato de o particular e concreto se perderem para
dar lugar ao abstrato e geral. Assim, a transcendência do divino perante
o mundo é a de um ser geral relativamente ilimitado que está para além
do individual relativamente limitado.
Aclara-se, assim, que o grego se oponha em absoluto ao homem moderno. Aqueles procurando o espírito e Deus tendiam para o ilimitado;
estes, para o finito. De modo que a longa luta entre o espírito cristão e
o grego, que preenche os séculos da história do pensamento cristão, luta
pelos direitos do particular contra a soberania do geral, parece haver de
conduzir, consequentemente, a Heidegger e, portanto, este representaria de
certa maneira um irromper daquilo que é caracteristicamente cristão. Mas, sabemos, por outro lado, que a filosofia de Heidegger, como quase
toda a filosofia moderna do finito, tem um cunho acentuadamente anticristão. Vendo melhor e em sentido mais teológico, ela representa uma
secularização de pensamentos cristãos, trazendo consigo uma renovada
tendência a absolutizar o mundo, a fechá-lo sobre si. Com uma diferença, é que, desta vez, o elemento absoluto não se encontra já na essência,
no que é geral, mas sim no particular, no finito, no existencial como tal.
Na medida em que a finitude e a própria "negação que é obra do nada"
("das Nichten des Nichts") são consideradas pressupostos da perfeição
do espírito terreno, manifesta-se a sua autonomia absoluta e o seu isolamento: é do nada e não de Deus que ele recebe a sua perfeição,
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Deste modo, o pensamento cristão encontra-se igualmente distanciado do espírito moderno e do grego, quando procura exprimir as verdades
filosóficas à luz da revelação de Cristo. Em relação aos gregos, acentua
que o positivo, o finito, o que acontece uma só vez, o histórico são objetos tão primários da filosofia como o geral e o intemporal. No entanto,
em relação a Heidegger, afirma como certo que, pelo fato de se valorizar
a temporalidade e a finitude do ser terreno, não se, lhe tira a qualidade de
ser criado e dependente de Detts, que não é característica puramente negativa (ein Negatives). Como se poderão conciliar estas certezas?
O ser divino é caracterizado intimamente pela lei da identidade. Por
isso, o ser não-divino tem como característica íntima a não-identidade
fundamental que atravessa todo o ser terreno, a qual não significa mais
que a própria e íntima nulidade (Niclztigkeit) e fraqueza ontológica. "O
ser criado", diz S. Tomás, "não é ser por si", o seu ser provém apenas
de Deus, a sua "essência" não é idêntica ao seu "ser". E' claro que este
ser lhe pertence, de fato, e, se a lei da identidade se encontra primitivamente no ser, portanto em Deus, o ser terreno há de participar da identidade, na medida em que ele, não obstante a sua nulidade fundamental
(Niclztigkeit), também é verdadeiro ser. Então temos de conservar esta
dupla verdade que é só aparentemente paradoxal: tanto do ponto de
vista do todo, como das partes mais ínfimas, o "ser" terreno é um
"não-ser", porque não é divino; não obstante, ele é algo e não o nada.
Não podemos, portanto, destacar qualquer região, qualquer aspecto no
ser terreno a que se atribua o ser em sentido absoluto (divino), mas também não há nenhum que st! aponte como absoluto não-ser. Usando termos
Heideggerianos, diremos: o não-ser "permeia de nada" ("durclzniclztet")
todo o finito; mas também o ser cumula da sua existência o nada do ser
terreno. Daqui a importante conclusão: se designarmos a não-identidade
entre essência e existência, a qual encontramos no ser terreno, como a sua
"polaridade" íntima, não poderemos entender que um desses "polos" constitui, por assim dizer, o absoluto e o outro, por assim dizer, o nada. A nulidade (Niclztigkeit) reside antes na mesma não-identidade dos polos. Tampouco se pode dizer - no sentido dos gregos - que a essência das coisas (geral e necessária) constitui o absoluto, aquilo que tem valor, enquanto a existência (temporal-individual) corresponde ao nada, ao inferior na escala do valor. Tampouco se pode absolutizar a existência. O
"nada permeia" de si aquela e esta, pois que é na própria nulidade do
ser terreno que se fundamenta a distinção entre uma e outra. Podemos,
portanto, seguir ainda e dizer: na medida em que ele existe, encontra-se
no ser terreno sempre qúalquer coisa de positivo que é imagem do ser
divino; mas também sempre se encontra nele um aspecto negativo, porque não é Deus, porque está profundamente lesado pelo nada. Não se encontra nele perfeição pura, nem plena imperfeição. Porque também o caráter de finitude, que é uma qualidade do ser, como tal, é simultâneamente positiva e negativa, abarca, como tal, ser e não-ser (ist seinslzaft wzd
nichtig). Isto torna-se imediatamente evidente, se meditarmos no que a
revelação nos ensina acerca do valor da personalidade e historicidade.
O fato de eu não ser tu, portanto de um limite finito separar uma da
outra as nossas pessoas, não constitui uma pura imperfeição. Porque, ao
mesmo tempo, significa que elas não se medem umas pelas outras, não
se confundem, que o "eu" de cada um representa um valor insubstituível
e único. O mesmo se diz em relação ao instante, entendido como situação
única, que não sofre repetição. Por isso, não se pode afirmar que as di-
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ferentes idades do homem: infância, juventude, idade madura, velhice não
tenham cada uma um significado positivo distinto. O não perdurar na
idade madura toda a plenitude encontrada na juventude, o perderem-se
irremediàvelmente os seus traços mais característicos só prova que
aquilo que é finito e passageiro possui, como tal, uma positividade que
não pode ser transcendida por qualquer elemento intemporal. Não é também verdade que o animal possua todas as perfeições da planta; o homem, todas as dos animais e os anjos, todas as dos homens - ainda que
cada um destes seres seja mais perfeito que o antecedente. O sistema
vegetativo das plantas é mais perfeito do que o dos animais; o instinto
dos animais, mais completo que o dos homens. A finitude e mortalidade
natural dos homens estão ligados dons que não têm lugar no reino dos
espíritos puros: que profundidade encontramos no sofrimento e na morte,
que riqueza interior se encontra escondida na vida dos sexos, na geração
e na maternidade, na comunidade de que se é membro pela carne, no serviço à nação e à humanidade! Podemos até dar um último passo e dizer:
essa mesma característica dos seres criados e não-divinos nos torna imagens de íntima perfeição. Porque nesta posição em que estamos perante
Deus e no modo como convivemos com Ele, dentro da nossa condição de
seres verdadeiramente livres, se vislumbra a perfeita liberdade divina e nós que conhecemos já pela revelação o mistério da Trindade - reconhecemos nesse convívio uma imagem daquela eterna e íntima vida da divindade, que está para além de toda a negação (Nichtigkeit) e de toda a
não-identidade.
Assim se esclarece a nossa posição perante Heidegger e, em princípio,
perante toda a moderna filosofia da finitude. Dizemos, contra Heidegger:
finitude, como tal, não significa plenitude. Por isso, não é mais perfeito
o que é mais limitado. Mas dizemos também: finitude, como tal, não significa imperfeição. No mundo encontra-se algo que é "finito e bom" e algo
que é "infinito e mau" (Hegel). A verdadeira arte clássica, sempre que se
afirmava contra a ânsia do infinito do romantismo, repousava sobre esta
impossibilidade de suprimir o "bom finito". E, se o cristianismo fez incidir
a luz da revelação justamente sobre o valor do singular, dos sinais exteriores, da Igreja finita, da humanidade de Cristo "ontem, agora e por
todos os séculos", é então dever de uma filosofia cristã meditar não só
na negat(vidade permanente do finito, como na sua positividade, para que
esta obtenha um lugar na su_a sistemática.
Absolutizando o ser-finito e o não-ser, Heidegger viu-se obrigado a
fazer-nos procurar o "absoluto" por aqueles caminhos em que o Homem
é reduzido à sua finitude, em que se fecha sobre si próprio, pela experiência pura do medo ( A11gst), da preocupação (Sorge) e da morte. Para nós
que não absolutizamos o finito, mas que nele vemos apenas uma expressão
da nossa dependência de Deus, não existe apenas este caminho. Como
cristãos é-nos dado reconhecer (apesar da sua permanente negatividade)
a positividade do finito. Encontramo-la naquelas experiências em que temos
a consciência imediata, plena e salvadora da nossa existência: pelo Amor
- através de toda a dor da limitação que nos impede de nos tornarmos
completamente uns, - experimentamos a singularidade incomparável de um
ser finito; pela Arte vivemos o milagre de encontrarmos realizada a perfeição numa forma singular e única; no ato moral encontramos a inconfundibilidade do instante, pejado do infinito; elevando os olhos para Deus,
estremecemos perante o olhar que do absoluto nos fita, encara e conhece, a
ti e a mim, no que há de único e de particular a cada um de nós.
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BRASIL.

II Sínodo da Arquidiocese de Fortaleza.
O Exmo. Sr. Arcebispo de Fortaleza acaba de publicar uma Carta
convocativa do II Sínodo arquidiocesano, da qual transcrevemos os seguintes trechos: "Convocamos, pelas pres·entes letras, nosso muito amado
Clero para o Segundo Sínodo, que, J1olente Deo, reuniremos nesta nossa
cidade Arquiepiscopal, no dia 28 de Outubro deste ano, dia da festividade
dos Apóstolos S. Simão e S. Judas Tadeu. A 21 de Agosto de 1887, o
Exmo. Sr. D. Joaquim José Vieira, segundo Bispo de Fortaleza, convocava
o Primeiro Sínodo desta então diocese de Fortaleza, o qual ficou marcado para o dia 31 de Janeiro de 1888. O Sínodo se realizou com pleno
êxito e as Constituições Sinodais que dele promanaram constituíram normas seguras para o clero e fiéis que, anos a fio, por elas se orientaram.
E só Deus sabe calcular a soma de benefícios oriundos desse Primeiro
Sínodo. Com o correr de tão longos anos, novas normas vieram de Roma,
de acordo com as novas necessidades dos tempos. Depois, em 1918, com
entrar em vigor o Código do Direito Canônico e, em 1939, com os novos
Decretos do Primeiro Concílio Plenário Brasileiro, surgiu a necessidade
de se reformar, em boa parte, quanto se havia estatufdo no Primeiro
Sínodo. Monumento de sabedoria, o Código do Direito Canônico nos
oferece base preciosa para os trabalhos sinodais e os Decretos do Concilio Brasileiro, tão ricos de luz, mais proximamente nos guiarão nas
sessões do Sínodo sobretudo para a redação das leis diocesanas. Mas depois de normas tão sábias já promulgadas, perguntará talvez alguém, que
necessidade há de leis diocesanas? Fàcilmente se responderá a tal pergunta considerando-se que as leis ditadas para todo o mundo ou para
todo o Brasil nem sempre descem às necessidades de cada diocese. Uma
norma dada para todas as dioceses brasileiras deverá talvez ser aplicada
às paróquias de Fortaleza sob certa modalidade peculiar. E pode haver
necessidades, em nosso meio social, não contempladas nas leis ma'is gerais,
precisamente por serem necessidades de caráter local ou restrito. Por
isso é que o Direito Canônico manda reunir periodicamente o Sínodo Diocesano "in qua de iis tantum agendum qme ad particulares cleri populiquc
direcesis necessitates vel utilitates referuntur." (Cân. 356, parágrafo 1.º)
Para conseguirmos as bênçãos de Deus durante as sessões do Sínodo,
desde já determinamos que as orações imperadas sejam, um mês antes,
substituídas pela oração do Espírito Santo, nas Missas em que o permitirem as rubricas. Nos dias do Sínodo os Revmos. Vigários pedirão para
o mesmo fim as orações dos fiéis. . . Preparemo-nos entretanto para o
feliz êxito do Sínodo, tomando-nos exemplares na observância das leis
divinas e eclesiásticas a fim de que também nossos diocesanos vivam em
perfeita observância. Tenhamos presentes as palavras de S. Paulo aos
Romanos (2, 13): Non enim auditores legis justi swzt apud Dew11, sed
factores legis justificabuntur. Dada e passada nesta cidade de Fortaleza,
sob nosso Sinal e Selo de nossas Armas, aos 7 de junho de 1947. t Antônio, Arcebispo de Fortaleza."
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li Semana Nacional da Ação Católica e o Congresso Eucarístico de Belo

Horizonte.
O Rev. Cônego Agnelo Rossi, Vice-Diretor das Faculdades Campineiras, publicou na "Tribuna" um resumo das suas impressões da II Semana Nacional da A. C. e do Congresso Eucarístico de Belo Horizonte,
do qual transcrevemos os seguintes trechos:
"II Semana Nacional da A. C. - Em grupos separados realizaramse as sessões do clero, religiosas, homens, moços, senhoras, moças ...
sendo estes dois últimos grupos muito numerosos, ultrapassando mais de
mil congressistas cada um. Após as aulas, realizavam-se os círculos. Os
temas foram: explicação da definição de A. C. e a S. Missa. Por causa
das sessões solenes, à noite, na Praça do Congresso e dos atos do Congresso Eucarístico, não houve tempo para temas práticos e de organização, a não ser em grupos especializados como a J. O. C. e a J. U. C. As
aulas estiveram a cargo de Srs. Bispos, que receberam sempre calorosas
palmas de aplausos às suas palavras. Além das sessões previstas no programa, realizaram-se outras de cunho prático e atendendo aos desejos e
solicitações dos congressistas. Foi belo ver representações de todos os
Estados do Brasil, unidas no mesmo ideal e desejosas de levar avante
o reinado social de Cristo. A Juventude apresentou suas estatísticas. Conquanto incompletas, mais de 20.000 moças pertencem ao seu quadro efetivo. No Instituto de Educação funcionaram as Exposições Litúrgica e
Catequética. Também se armou uma pequena demonstração dos trabalhos
de Defesa da Fé e de Moral, que conseguiram despertar interesse,. tanto
assim que se realizaram duas reuniões extraordinárias, no Colégio Imaculada Conceição, atraindo centenares de participantes de todo o Brasil.
Os congressistas mais ativos foram indiscutivelmente os Srs. Bispos. Reuniam-se, diàriamente, após terem tomado parte em diversas sessões, e sem
preocupação de tempo tomaram deliberações de grande alcance. Dada a
ausência do Emo. Sr. Cardeal Câmara, retido no Rio por enfermidade,
as resoluções não foram proclamadas. Estiveram presentes 30 Srs. Bispos, e, não é sem particular satisfação que aludimos à ação destacada
do nosso amado Prelado Diocesano, D. Paulo de Tarso Campos, muito
conhecido e apreciado pelo Brasil afora. Havia delegações de todos os
Estados do Brasil. Só Porto Alegre estava com 62 representantes, tendo
à frente o seu apostólico Arcebispo a fim de oficialmente convidar o Brasil
para o próximo Congresso Eucarístico Nacional a se realizar em Outubro
ele 1948, na capital gaúcha. No final da II Semana Nacional ficamos igualmente sabendo que a III Semana Nacional de A. C. será em Porto
Alegre, dias antes do Congresso Eucarístico.
O Congresso Eucarístico de Belo Horizonte. - Comemorando o 50.º
aniversário da fundação da cidade e o 25.º da diocese, quis o zeloso
Arcebispo de Belo Horizonte, D. Antônio dos Santos Cabral, realizar um
majestoso Congresso Eucarístico de ação de graças e de fato o conseguiu
brilhantemente. Durante um mês esteve em Belo Horizonte o Sr. D. Jorge Marcos de Oliveira, DO. Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, pregando
ao povo sobre o Congresso. As sessões públicas do Congresso se realizaram numa Praça, preparada "ad hoc" pela Prefeitura, com um artístico
altar monumento. A grandiosa Praça ficou inteiramente tomada pela multidão, principalmente no encerramento do Congresso, depois da procissão
triunfal, quando umas 80.000 pessoas prestaram sua homenagem ao Santíssimo Sacramento. Algumas sessões do Congresso ficaram prejudicadas
pelas condições do tempo chuvoso ou ameaçando chuva. Assim mesmo
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as sessões lograram uma multidão imensa de fiéis. Seria longo citar pormenores ou nomes de oradores e poderíamos incorrer em lamentáveis e injustos esquecimentos. Dado o espaço limitado de que dispomos, vimo-nos
constrangidos a restringir imensamente o noticiário do Congresso de Belo
Horizonte. Entretanto, basta dizer que Jesus Cristo triunfou novamente
nas piedosas terras mineiras, arrebatando dos coraçües as mais inequívocas provas de amor e fidelidade. Está, pois, de parabéns o Exmo. Sr.
D. Cabral, a quem se deve todo o trabalho do Congresso. Na procissão
de encerramento, houve uma nota interessante: todos os párocos compareceram revestidos de pluvial, acolitados por dois coroinhas e precedidos
ela cruz paroquial. Ao encerramento, após momentos de indizível vibração, quando milhares de véus, boinas, lenços se agitavam na Praça, num
espetáculo inesquecível, falou o Emo. Sr. Cardeal D. Carlos Carmelo de
Vasconcelos Mota e terminou proclamando Porto Alegre sede ela próxima Semana Nacional de Ação Católica, o que foi recebido com vibrante
salva de palmas. Todos temos a certeza de que Porto Alegre oferecerá
ao Brasil um brilhante Congresso, em vista dos preparativos até agora
encetados. - E que dizer do povo mineiro? Bom, hospitaleiro, amigo, o
povo mineiro já nosso conhecido e a quem devemos tanto (bastaria citar
D. José Gaspar e o Sr. Cardeal Mota) nos cumulou de gentilezas. Esses
encontros nacionais são uma preciosidade: podemos nos conhecer melhor
e estreitar ainda mais nossos laços de fraternidade."

Bispo Auxiliar de Mariana.
Em carta datada ele 15 de Agosto, o Exm. Sr. D. Helvécio Gomes de
Oliveira, Arcebispo de Mariana, levou ao conhecimento do Clero e dos
fiéis a notícia, de que S. S. Santidade Pio XII, em data de 5 de Abril
deste ano, houve por bem elevar o Rev. Pe. Daniel Tavares Baeta Neves
à alta dignidade de Bispo titular de Parnaso, destacando-o como seu auxiliar. Nasceu D. Daniel em 11 de Março de 1911. Ordenado sacerdote
em 30 de Novembro de 1935, paroquiou, durante os primeiros anos ele seu
sacerdócio, em pequenas freguesias da arquidiocese, trabalhando desde
1940 na Cúria Metropolitana de Mariana. O novo Bispo foi sagrado
no dia 29 de Junho na vetusta matriz de N. S. da Conceição da antiga
cidade de Queluz, hoje Conselheiro Lafayettc, sua terra natal.
Agraciados com o Título de "Monsenhor".
O Padre Mário Novaretti foi agraciado por Pio XII, p.or solicitação
do Cardeal D. Jaime de Barros Câmara, com o título de Monsenhor Camareiro Secreto de Sua Santidade. O novo Monsenhor ocupou diversos
cargos de imediata confiança de D. Sebastião Leme e do atual CardealArcebispo. Foi coadjutor da matriz da Tijuca, capelão do Hospital dos
Leprosos e da igreja Santa Luzia, mansionário da Catedral Metropolitana,
mestre de cerimônias, notário da Cúria metropolitana, secretário do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese. Fez parte da Corte Cardinalícia de D.
Sebastião Leme, quando este foi Cardeal-Legado aos Congressos Nacionais da Baía e Belo Horizonte, e o acompanhou ao Congresso Internacional de Buenos Aires. Foi secretário da visita pastoral do Cárdeal Leme
a 8 paróquias, convisitador da Clausura Interna dos Conventos de Monjas, notário, mestre de cerimônias e consultor do Concílio Plenário, e
ainda redator litúrgico do Ordo, ou calendário para todas as Dioceses
do Brasil. Atualmente, é capelão do Hospital Miguel Couto.
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Foi ainda agraciado com o mesmo título de Monsenhor Camareiro
Secreto o Rev. Sr. Pe. Eraldo Barbosa, Vigário da Paróquia de Itabaiana,
Diocese de Aracaju.
D O

E S T R A N G E I R O.

O Tribunal da Rota na Espanha.
As "Acta Apostolicre Sedis" de 29 de Março e 15 de Abril de 1947,
nos. 4-5, a páginas 155 e seguintes, publicaram o "Motu proprio" Apostofico Hispaniarum Nuntio, pelo qual foi restabelecido o Tribunal da Rota
junto ao Núncio Apostólico na Espanha. No preâmbulo, recorda-se que,
em fins do século XVI, fora concedido ao Núncio na Espanha, pelos Sumos Pontífices, o privilégio singular de conhecer e decidir as causas
eclesiásticas. Clemente XIV, pela Constituição Apostólica Aclministrandce
JustifiO!, de 26 de Março de 1771, dera a esse Tribunal um novo regulamento e a designação de Rota da Nunciatura. Composta de juízes escolhidos nas várias províncias espanholas, plenamente reconhecida e apoiada pelo Estado, funcionou por largo período a Rota da Nunciatura; mas
nos últimos anos, pela dolorosa transformação da vida pública, que levou à ruptura dos acordos com a Santa Sé e ao desconhecimento do matrimônio como sacramento, o Sumo Pontífice Pio XI suprimiu-a, a 21
de Junho de 1932. "Mas hoje, removidos esses inconvenientes e novamente
reconhecida a natureza sacramental do matrimônio, desejoso de ir ao
encontro dos votos de muitos Bispos da Espanha e do seu governo, resolvemos reconstituir a Rota da Nunciatura Apostólica, Tribunal meramente eclesiástico, para julgar as causas ecl_esiásticas, consoante o direito
canônico." Segue o decreto, constante de 59 artigos distribuídos em cinco capítulos. São esses os pontos substanciais: A Rota da Nunciatura
em Madrid é um tribunal colegial ordinário, de apelação contra as sentenças eclesiásticas pronunciadas pelos Tribunais metropolitanos de Espanha, ou, em casos raros, dos Tribunais sufragâneos. Só em casos excepcionais poderá a Rota ser chamada a conhecer uma causa em primeira
instância; em grau de apelação, poderá julgar também em terceira e ulterior instância, até à sentença que termina a lite. O Núncio exerce sobre
a Rota o mesmo poder que os Bispos sobre seus Tribunais. Os Auditores
da Rota serão sete, incluído o Decano, e serão todos sacerdotes de nacionalidade espanhola, livremente nomeados pelo Sumo Pontífice, mediante
a apresentação de um elenco compilado pela Conferência dos Metropolitanos espanhóis, elenco que será previamente apresentado ao governo, para
garantia de que não surjam objeções de caráter político (art. 6). De sua
parte, o governo confere aos Auditores o caráter de Magistrados cio
Estado e reconhece todos os efeitos civis das sentenças e outros atos judiciais da Rota. Quanto à competência da Rota de Espanha, cujos limites
são traçados no capitulo III, observa-se: t) que o art. 35 sanciona explicitamente o direito de todos os católicos espanhóis de deferir livremente à Santa Sé qualquer controvérsia, cm qualquer momento da lite; 2)
o art. 36 exclui a competência tia Rota de Espanha nas causas pelo
Código de Direito Canônico reservadas ao Sumo Pontífice; 3) o art. :n
exclui qualquer apelação à Rota contra decretos dos Bispos, pois essa
matéria é da competência das Congregações Romanas; 4) o art. 39, finalmente, deixa às duas partes a liberdade de apelar diretamente, de
mútuo acordo, para a Sacra Romana Rota, sem passar pela Rota da
Nunciatura. Essas limitações, observa o "11 Quotidiano" de 18 de Maio,
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demonstram que o hodierno "Motu proprio", embora confirmando um
privilégio secular à Espanha, não é um retorno puro e simples ao antigo.

Dois Decretos da S. Congregação dos Ritos.
No dia 5 de Junho, solenidade de Corpus Christi, o Santo Padre
ordenou a leitura e promulgação de dois decretos da S. Congregação
dos Ritos. Pelo primeiro é declarado poder-se proceder à beatificação
do venerável Irmão Benildo, das Escolas Cristãs
13 de Agosto de
1862), cuja causa, introduzida em 1903, sob o pontificado de Leão XIII,
obteve em 1928 o reconhecimento da heroicidade das virtudes praticadas
pelo Servo de Deus, e em 16 de Fevereiro deste ano a aprovação de dois
milagres apresentados para a sua beatificação. Pelo segundo decreto vêm
reconhecidas as virtudes em grau heróico cio venerável Ludovico Pavoni,
fundador dos Filhos ele Maria Imaculada. Nascido em Bréscia, a 11 ele
Setembro de 1784, consagrado sacerdote a 21 de Fevereiro de 1807, entregou-se logo ao ministério sacro. Chamado pelo seu Bispo e nomeado
seu secretário, não abandonou a cura cio Oratório de S. Maria della Passione, por ele fundado, merecendo, pelo seu zelo indefesso, o título de
segundo S. Filipe Néri. Nomeado cônego da Catedral e entregue depois
aos seus cuidados a igreja de S. Barnabé, para onde transferiu o Oratório, este se desenvolveu a ponto de constrangê-lo a procurar auxiliares.
E foi este o germe da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, a
qual, aprovada em 1848, e ainda hoje fervente do espírito do Fundador,
dedica-se à formação religiosa e civil dos filhos do povo; tanto que
se pode justamente chamar o venerável Pavoni - diz o decreto "precursor das obras estupendas que pouco depois S. João Bosco tão
largamente propagou." Falecido em l.º de Abril de 1849, a causa de
sua beatificação foi introduzida sob S. S. Bento XV a 12 de Março
de 1919.

(-r

O Centenário da Tipografia da Custódia da Terra Santa.
A Custódia da Terra Santa desejava há muito tempo estabelecer em
Jerusalém uma tipografia, de cuja imensa utilidade tinha perfeito conhecimento. Dois obstáculos intransponíveis, contudo, se lhe antepunham. O
primeiro era a sistemática oposição dos sultões de Constantinopla à introdução dessa maravilhosa invenção, pois preferiam que seus súbditos
vegetassem na mais crassa ignorância. Essa primeira dificuldade - escreve em "Terra Santa" o P. Greganti - desapareceu com o regime
liberal de que gozou a Palestina durante a dominação egípcia de Mohamecl
Ali e do seu filho adotivo Ibraim Pachá (1832-1840), do qual se aproveitaram armênios e hebreus para estabelecer suas tipografias. Os Franciscanos desejavam fazer o mesmo a seu turno, mas um segundo formidável obstáculo se opunha: a falta de meios. Pois a Custódia da Terra
Santa achava-se em miséria absoluta, devido às guerras napoleônicas e
às revoluções sociais, que fizeram estancar todas as suas fontes de auxílios, especialmente de Portugal e da Espanha. Veio, porém, em seu auxílio a Providência divina. Um decreto imperial de Fernando I da Austria,
em 13 de Junho de 1843, estabeleceu as bases da nova Comissaria Geral
da Terra Santa em Viena, que ràpidamente deveria atingir um extraordinário estado de prosperidade. Dois anos depois, o Arcebispo-Príncipe
de Viena, D. Vicente Eduardo Milde, protetor da referida Comissaria, desejando conheçer, para remediá-las, oportunamente, as necessidades da
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Terra Santa, propôs, em 14 de Abril de 1845, ao R. P. Comissário o envio de uma pessoa encarregada especialmente de angariar informações
seguras. Foi escolhido um sacerdote secular, o P. João Mosettizh, professor de Escritura e de línguas orientais em um ginásio de Gorízia. Partiu
ele em Maio do mesmo ano e, depois de visitar a Terra Santa, retornou
a Viena, informando amplamente a Comissaria acerca das necessidades
urgentes da Custódia. Uma das primeiras coisas que o Discretório de Jerusalém fez compreender a Mosettizh foi a necessidade de estabelecer uma
tipografia em Jerusalém. A proposta foi acolhida com entusiasmo e, uma
vez em Viena, o P. Mosettizh deu conta ao R. P. Comissário do desejo
do Discretório custodiai.
O Comissário, R. P. José Matzck, O. F. M. (1793-1869), encarregou
o P. Sebastião Frõtschner, O. F. M. (1807-1891) de aprender nas melhores tipografias de Viena as artes gráficas; adquiriu depois uma máquina impressora com os necessários acessórios, boa quantidade de caracteres árabes e latinos e em Maio de 1846 enviou para Jerusalém todo
esse material. Era o primeiro passo para iniciar a tipografia; o segundo
e decisivo realizou-o o futuro Diretor, que em Julho do mesmo ano se
trasladou a Jerusalém para instalar a pequena máquina. O seu primeiro
pensamento foi o de encontrar pessoal adaptado: escolheu um adulto que
lhe pareceu inteligente, mais três rapazinhos de 1:1 a 15 anos, alunos da
nossa escola paroquial e, com grande paciência, lhes ensinou os primeiros elementos da arte da composição.
Em Dezembro de 1846 estava tudo pronto para poder funcionar,
afora alguns pormenores, que foram completados em Janeiro seguinte.
Enquanto isso o P. Frõtschner preparava com seus di1>cípulos um abecedário árabe que entrou no prelo no dia 27 de Janeiro e foi terminado
no dia seguinte. Foi o primeiro fruto da tipografia. Grande foi o entusiasmo maravilhado dos jovens alunos tipógrafos ao ver aquele primeiro
fruto miraculoso de tanto trabalho, e grande foi também a alegria de
todos os presentes. Em seguida foram impressos: um Silabário árabe,
um Formulário para anunciar os religiosos falecidos da Custódia, um ·suplemento do Missal e o Stabat Mater com litania, etc.
Essas pequenas publicações não ·podiam satisfazer o Diretor, que ansiava por imprimir uma grande obra, um livro. Sua escolha foi a mais
feliz. Pensou no Catecismo do Cardeal Belarmino, naquele tempo um dos
mais difundidos. O texto latino do Catecismo fora vertido para o árabe,
no século XVII, pelos maronitas V. Scialak e G. Sionita, versão que, por
sua vez, foi literalmente traduzida para o italiano pelo P. Alessio di
Todi, O. F. M., no mesmo século. Há pouco havia a Congregação de Propaganda feito dessa obra uma nova edição, com ambos os textos, gramaticalmente retocados. Foi esta a edição que o P. Frõtschner reproduziu
na tipografia de Jerusalém. E' um libreto in-8.º, de 87 páginas de texto,
na primeira das quais se ostenta o título simples: "Doutrina cristã". Apareceu em Agosto de 1847, com 1.500 exemplares. E' o primeiro livro da
nossa tipografia e é, hoje, raríssimo. Além disso, esse Catecismo foi a
primeira obra em árabe impressa na Palestina. Deve notar-se que o primeiro livro impresso tinha um texto em duas línguas, como que para
significar desde o começo a característica poliglótica da tipografia. De
suas duas máquinas, realmente, saíram em todos os tempos numerosíssimas obras escritas nas mais variadas línguas, e impressas com os mais
variados tipos orientais e ocidentais. Sem dúvida, a língua árabe foi sempre a que deu maior trabalho à tipografia, que, desta forma, pode-se
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chamar "tipografia árabe". Com seus tipos -foram impressas obras musicais, com notações orientais e ocidentais, o que as melhores tipografias
da Europa são incapazes de produzir, salvo uma ou duas especializadas,
e isto com uma perfeição admirável que mereceu sempre os melhores elogios dos entendidos. O mostruário de seus tipos, vinhetas, ornatos, etc.,
forma um volume de mais de 200 páginas. Pode-se assegurar, sem receio
de exagero, que o estabelecimento da Tipografia Franciscana de Jerusalém marcou uma nova era na história da Custódia da Terra Santa. Se
esta não houvesse conseguido, com a sua tipografia, outro escopo senão
de facilitar e ampliar o ensino em suas numerosas escolas e de, elevar
a cultura geral da população católica e não católica, poderia considerarse plenamente satisfeita. Mas o benefício que espalhou é incomparàvelmente maior, pois com ela ofereceu aos seus religiosos um meio fácil de
transmitir aos outros os frutos do seu engenho, excitando assim a sua atividade intelectual, meio de que se serviram com frequência, como se poderá verificar do seu Catálogo. - (De "L'Osservatore Romano", I.º de
Maio de 1947.)

A Produção Editorial Espanhola.
O "Osservatore Romano", em sua edição ele 19-20 de Maio último,
publicou o seguinte comunicado da secção noticiosa da Embaixada de
Espanha junto à Santa Sé: "A cultura cató_lica espanhola pode rejubilar-se com a publicação, em 1946, de 10 volumes ela "Biblioteca ele Autores Cristãos", monumental coleção que, nos três anos ele que data o
seu início, se tornou largamente conhecida na Espanha e na América
Latina. Esses 10 volumes abrangem: o 2." das obras de S. Boaventura,
com texto nas línguas latina e castelhana; o l.º e 2.º volumes elas obras
de S. Agostinho, também nas duas línguas; em 2 volumes, as "Obras
Completas", de Donoso Cortés; a "Bíblia Vulgata latina", com o novo
texto do Saltério, do Instituto Bíblico, ao lado do antigo texto; a "Vida
e Obras Completas", de S. João da Cruz; a "Teologia de S. Paulo", do
P. Bover, S. J.; e, finalmente, 2 volumes publicados em fins de Dezembro, contendo a "Produção Clássica do Teatro Teológico Espanhol", o
primeiro dedicado aos antigos dramas religiosos, e o segundo, às comédias bíblicas, teológicas e agiográficas. A simples leitura dos títulos das
obras aparecidas em 1946 já é ele si interessante e justifica a extraordinária acolhida que obtiveram no mercado intelectual ibero-americano. As
volumosas edições esgotaram-se ràpiclamente, em poucos meses, apesar
dos 15.000 exemplares de cada volume, e não obstante as dificuldades econômicas dos tempos presentes e das ainda maiores de exportação. Devem
ter influído bastante para esse sucesso a acurada perfeição tipográfica
e o reduzido preço desses volumes, que reúnem, em média, de 800 a 1700
páginas, além da modelar organização da "Editorial Católica S. A.", inicialmente editora de "EI Debate" e hoje proprietária de diversos diários e
revistas católicas, fundada há mais ele 30 anos pela "Asociación Nacional
Católica Propagandística", cujo primeiro presidente, D. Antônio Herrera
Oria, é hoje sacerdote. A "Biblioteca de Autores Católicos" é publicada,
como se sabe, sob os auspícios e a alta direção da Pontifícia Universidade
de Salamanca, cujo Grande Chanceler, o Bispo da diocese, D. Francisco
Barbado Viejo, dedica particular cuidado e atenção a esse grandioso
plano cultural. Nos dois anos anteriores, a B. A. C. publicou: a "Sacra
Bíblia", de Nacar Colunga, primeira versão direta das línguas originais
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hebraica e grega para o castelhano; a "Suma Poética", antologia da poesia religiosa espanhola compilada pelos escritores Pemán e Herrero Garcia; as "Obras Completas em Castelhano de Frei Luís de Leão", grosso
volume de 1700 páginas, acurad.amente revistas e anotadas pelo Pe. Félix
Garcia, O. S. A.; os "Escritos Completos de S. Francisco ele Assis e as
Biografias ele sua época"; a "História da Contra-Reforma", d.o Pe. Pedro de Ribadeneyra, S. J., o famoso clássico, amigo, discipulo e secretário de S. Inácio ele Loiola, e volume que reúne, sob esse título, a Vida
de S. Inácio, as Biografias ele Diogo Layfiez, Afonso Salmerone e S.
Francisco de Borja, a História do Cisma na Inglaterra e outros escritos
menores; o I ." volume das obras ele S. Boaventura, que, dirigidas por uma
comissão ele especialistas franciscanos, se publicam em texto bilingue, latino e castelhano; "Código de Derecho Canónico", pelos professores da
Pontifícia Universidade de Salamanca D. Lourenço Miguélez, D. Marcelino
Cabreros e P. Sabino Alonso, O. P.; e, finalmente, o "Tratado da SS.
Virgem", do professor D. Gregório Alastruey, fundamental estudo cientifico, já clássico em vários países.
O plano futuro da B. A. C. é vastíssimo. Comissões ele doutos religiosos
de várias Ordens, especialistas eclesiásticos isolados, e professores seculares de Universidades civis estão ativamente trabalhando na preparação
dos futuros volumes, cuja só enumeração transcenderia os limites deste
resumo. Como exemplo, contudo, seja permitido esclarecer que estão para
ser publicados, em texto bilingue, a "Summa Theologica" e a "Summa
contra Gentiles", de Santo Tomás ele Aquino; diversos tratados ele Suárez;
os "Escritos Comentados de S. Inácio d.e Loiola", incluindo as "Constituições" d.a Companhia de Jesus; os "Escritos ele S. Domingos" e sua biografia por autores seus contemporâneos; as obras principais de S. Anselmo,
S. Bernard.o, etc. Vários professores ela Universidade de Madrid preparam
uma série de volumes sobre a Arte Religiosa na Espanha, distribuídos
por temas e compreendendo todos os grandes Mistérios da Revelação
tratados pela Arte.
Pode-se, portanto, afirmar que este notável esforço dos católicos espanhóis, tanto pelo seu alcance intelectual quanto no plano econômico,
pode comparar-se aos mais importantes de outras nações, e é digno ele
registo este súbito revigoramento de uma antiga atividade editorial para
realizar tal empresa, superando as ingentes dificuldades econômicas que,
nuns mais, noutros menos, assoberbam todos os povos da Europa. No
corrente ano de 1947 a B. A. C. tenciona publicar as "Obras escolhidas
de Frei Luís de Granada"; o 3.º volume das "Obras ele S. Boaventura"
e das de S. Agostinho; o I .º volume dos "Escritos Completos de S.
Inácio de Loiola", compreendendo a "Auto-biografia" e o "Diário Espiritual"; o l.º volume da "Coleção de Arte Cristã", aos cuidados do
professor Ramón Aznar, da Universidade Central de Madrid; uma nova
versãQ castelhana da "Sacra Bíblia", do helenista P. Bover, S. j., professor do Seminário Máximo de Sarriá, e cio hebreísta professor D.
Francisco Cantera, ela Universidade Central de Madrid; o l." tomo, em
texto bilingue, da "Summa Theologica"; os "Escritos de S. Domingos
de Guzmán" e a "Biografia" por seus contemporâneos, confiados ao Pe.
Gelabert, O. P.; o 4.º volume das "Obras de S. Boaventura" e das de S.
Agostinho, e as "Obras Escolhidas de S. Bernardo". Há muito vem-se
preparando a reedição da "Sacra Bíblia" de Nacar-Colunga; do "Tratado da SS. Virgem", de Alastruey, e do "Código de Direito Canônico",
enriquecido com numerosos documentos complementares."
46
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II Semana Espanhola de Direito Canônico.
Realizou-se em Madrid, de 12 a 17 de Maio, a li Semana Espanhola
de Direito Canônico, organizada pelo Instituto "S. Raimundo Peiiafort",
pertencente ao Conselho Superior de Investigações Científicas. Versou
doutrinalmente sobre a mútua recepção das ordenações jurídicas estatal
e eclesiástica. O programa, contudo, teve de ser à última hora reajustado, porque vários dos convidados não puderam comparecer nem sequer
apresentar seus trabalhos por meio de substitutos. Em rápida síntese,
assim decorreram os trabalhos: Depois de uma calorosa saudação aos semanistas e de várias indicações sobre a história e as atividades do Instituto
de que é vice-diretor, o Sr. D. Lourenço Miguélez, catedrático de Direito
Canônico na Universidade Pontifícia de Salamanca, examinou a posição
do "Codex Juris Canonici" no sistema jurídico espanhol, sustentando que
não fora incluído em bloco na ordenação civil, conquanto nela permaneçam
algumas instituições, como a matrimonial, a remoção dos párocos e, novamente, o Tribunal da Rota. No dia 13 foram apresentadas duas teses,
uma pela manhã, a cargo do catedrático de Direito Civil na Universidade
de Compostela, Sr. Fuenmayor, e outra, à tarde, pelo secretário do Instituto e catedrático da Universidade Pontifícia de Salamanca, Sr. Bonet. O
primeiro analisou histórica e dogmàticamente o recebimento do direito
das obrigações operado pelo Código canônico; sua natureza jurídica parece-lhe ser a de simples devolução formal. O segundo estudou a recepção
civil das causas de nulidade e de dissolução do matrimônio rato, juntamente com a delegação das causas de divórcio a favor dos tribunais civis. - Em 14 de Maio foram discutidas quatro teses, duas pela manhã
e duas à tarde. As primeiras foram, uma de F. Lodos, S. J., acerca da
recepção do parentesco legal no Direito canônico, e a outra do decano
e catedrático da Faculdade de Direito, na Central, Sr. Montero, sobre a
legislação espanhola liquidadora das situações produzidas pelas leis do
matrimônio civil e do divórcio. As da tarde giraram sobre a teoria da
ineficácia dos ato.s jurídicos no matrimônio canônico. O primeiro dos
apresentantes, D. Sebastião Moro, professor de Direito Civil na Central,
deteve-se principalmente sobre os elementos que integram o contrato jurídico a que pode reduzir-se o matrimônio, enquanto que o segundo, o
P. Robleda, S. ]., catedrático de Direito Romano e canônico em Comillas,
baseou a inexistência e a nulidade, a ineficácia e a anulabilidade do
mesmo contrato jurídico, abordando comparativamente o Direito eelesiástico e os direitos alemão, espanhol, francês e italiano. - A sessão matutina do quarto dia da semana, 16 de Maio (no dia 15, por ser a festa
da Ascensão e de S. Isidro, não houve sessões), teve como orador o Sr.
Pérez Mier, catedrático de Direito concordatário e de História do Direito
canônico em Salamanca, o qual, aprofundando-se na execução das sentenças canônicas de nulidade e de divórcio, segundo o Código Civil espanhol, pretende ver nas leis nacionais um vazio que se deve pree·ncher,
porque julga que, quanto a efeitos meramente civis, deixam indefesos os
fiéis sobre cuja vida matrimonial recaia, não uma sentença firme dos
tribuais eclesiásticos, mas uma simples provisão definitiva da Igreja, seja
como graça, seja como decreto. Na mesma manhã, o catedrático de Direito Canônico da Universidade Pontifícia de Salamanca, P. Sabino Alonso, O. P., apresentou um trabalho seu, até então inédito, mas prestes a
ver a luz, em que comenta a faculdade, recentemente concedida aos párocos, de confirmar os enfermos; no que respeita a regentes e a vigários
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substitutos, opina que se não incluem entre os ministros extraordinários
do Sacramento do Espírito Santo. A tarde desse dia foi reservada à lição
final do P. Peitz, S. J. Esse venerável ancião austríaco, encanecido no
seu trabalho de especialização, por ocasião da Semana, embora um tanto
à sua margem, veio da Suíça, onde reside, especialmente convidado pelo
Conselho Superior de Investigações Científicas. Suas três conferências
trataram de mostrar novos métodos à investigação de textos e de fontes,
já por ele aplicados ao enigma dos cânones de Sárdica, às atas de Calcedônia e ao fundo dionisiano da "Hispana" e demais coleções latinas antepeííafortianas. - No sábado, dia 17, chegou finalmente o dia do encerramento. Cerca do meio-dia, o Sr. Luque, advogado do Estado em Barcelona, demonstrou que o canônico é jurídico e procurou também demonstrar que no canônico tudo é público, sem sequer uma margem para o
privado; a seguir, passou em revista, através da ordenação espanhola, em
suas etapas sucessivas, à repercussão civil das limitações canônicas da
capacidade jurídica de religiosos e de clérigos. Ao cair da tarde, no
magnífico salão de atos do Conselho, tomou a palavra Mons. Pascoal
Oalindo, para informar achar-se empenhado na reunião de materiais e
de trabalhos prévios para uma edição crítica da "Hispana". Após, o Sr.
Núncio de S. Santidade em Madrid, Mons. Cicognani, fez um brilhante
estudo da recente constituição apostólica "Provida Mater Ecclesia". Foi um
fecho de ouro para a Semana. Quais as nossas impressões da Semana?
As mais gratas possíveis, apraz-nos dizê-lo. "As teses, que desejamos se
publiquem em breve, estiveram todas à altura das circunstâncias e várias
delas são o fruto sazonado de mui sérias investigações científicas. Os
semanistas, não muito numerosos, porém seletos, cooperaram ativamente,
opondo dificuldades e suscitando problemas do maior interesse doutrinal.
Deram nota mui simpática os seculares. Sua intervenção como relatores
e seu contacto como semanistas não puderam ser senão de proveito para
eles mesmos e para os eclesiásticos que concorrem a essas assembleias.
Oxalá continuem e se intensifiquem elas nas semanas que se 1rao convocando. (F. Lodos, S. J., em "Sal Terrre", vol. XXXV, 1947, págs.
540-41.)

O Padre Steck, O. F. M., Correspondente da Real Academia de História
de Madrid.
A Real Academia de História, de Madrid, acaba de nomear seu memDro correspondente o Revmo. P. Frei Francisco de Borja Steck, O. F. M.,
professor de História hispano-americana na Universidade Católica de
Washington, Estados Unidos. Com esse ato, aquela instituição quis premiar o meritório trabalho hispanista do P. Steck, que o vem desenvolvendo há largos anos, desde que, em 1913, foi nomeado professor do
Colégio S. José, em Illinois. Desde essa época, o ilustre P. Steck vem
dedicando seus labores científicos ao estudo da História hispano-americana.
Em 1919, colaborou com o P. Zeferino Engelhardt, O. F. M., na "História
das Missões Franciscanas Espanholas na Califórnia". Foi, depois, editor
do "Franciscan Herald", de Chicago, e professor no Quincy College. Doutor em Filosofia em 1927, nesse mesmo ano foi nomeado professor de
História no citado Colégio, e, depois, historiógrafo das Missões espanholas do Texas, na Comissão Histórica dos Cavalheiros de Colombo, do
mesmo Estado. Desde 1933, finalmente, é professor de História hispanoamericana na Universidade Católica Americana, de Washington. O vastíssimo trabalho cultural do P. Steck foi reconhecido por diversas Socie46*
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dades científicas americanas, que o acolheram em seu grêmio. E' membro da American Catholic Historical Association, de Washington; da Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística; do lnstitute of lbero-American
Studies, de Washington; da Hispanic Society of America, de Nova York;
cio Centro de Estudios Históricos Franciscanos de México, e ela Academy
of American Franciscan History, de Washington. E agora, finalmente,
como noticiamos acima, acaba ele ser nomeado membro correspondente da
Real Academia de História, de Madrid. Cerca ele cinqLÍenta obras são a
respeitável bagagem, na maior parte de trabalhos científicos, que apresenta a operosidade do sábio Franciscano. (Revista de fnclias, 1946,
p. 1113.)
Capítulos Gerais de Vários Institutos Religiosos.

Os Carmelitas da Antiga Observância. - Após os lutuosos acontecimentos bélicos, pôde afinal o antigo Carmelo reunir em Roma os vogais
de todas as Províncias da Ordem, para proceder à eleição da nova
Cúria Generalícia e estudar e resolver os problemas que os novos tempos apresentam. Por especial delegação cio Em. Cardeal Francisco Marchetti Selvaggiani, Protetor ela Ordem, presidiu o Capítulo S. Excia. Mons.
Luís Traglia, Vice-gerente de Roma. Após a solene /V\issa De Spiritu
Sancto, celebrada com todo o esplendor do rito carmelitano, pelo Revmo.
P. Hilário Dosvalcl, Prior Geral com mandato expirante, os Padres Capitulares dirigiram-se à sala escolhida para proceder à eleição do Supremo
Moderador cio Carmelo. A escolha recaiu sobre o Revmo. Pe. Eduardo
Kilian Lynch, Provincial da Província de S. Elias Profeta, na América
do Norte. O novo Prior Geral nasceu em 1901, cm Ballymanus, House Co.
Wichlon, Irlanda, de uma exemplar família católica que, entre os seus
10 filhos e filhas, conta três carmelitas e uma Irmã, que foi Superiora
Geral das Irmãs da Misericórdia na Austrália. Entrou para o Carmelo
em 1920 e, após brilhantes estudos literários completados no Colégio
Carmelitano de Terenure, Irlanda, foi por seus Superiores enviado a
Roma, para completar seus estudos filosóficos e teológicos. Tendo-se distinguido, além de uma sólida e exemplar piedade, por elevados dotes
intelectuais, o Pe. Lynch foi ordenado sacerdote cm 1928, passando logo
a lecionar filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Escolhido para
professor dos cursos superiores no Colégio ele Marymount (Nova York),
atraiu bem depressa a atenção de seus confrades americanos, que lhe
confiaram os mais elevados postos, dentre os quais o ele Prior Geral da
recente Província de S. Elias, donde sai agora para o ele Prior Geral
ele toda a sua Ordem.
Os Carmelitas Descalços. - No Capítulo Geral dos Carmelitas Descalços, reunido na sua Casa Generalícia, foi eleito Prepósito Geral ela
Ordem o Padre Silvério de Santa Teresa, no século Julian Gómez Fernandez e nascido a 8 de Março de 1878, em Escobados ele Arriba, Província ele Burgos, na Espanha. E' o primogênito de 13 irmãos, cios quais
7 abraçaram a Ordem Carmelita. Tendo completado seus primeiros estudos no Seminário ele Burgos, cm Julho de 1895 ingressou na Reforma
de S. Teresa, sendo ordenado sacerdote a 27 de Julho de 1902. Dedicado profundamente ao estudo, aperfeiçoou sua cultura no Colégio Internacional da Ordem, em Roma, frequentando ainda a Pontifícia Universidade Gregoriana. Nomeado professor de Teologia no Colégio cios
Carmelitas Descalços de Nápoles, foi logo após escolhido por seus Superiores, por seu notável preparo, para mais elevados trabalhos científi-
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cos, o que lhe propiciou oportunidade de visitar os principais centros culturais da França, Bélgica, Holanda, Áustria, Alemanha, Irlanda e Inglaterra. Retornando à pátria, foi-lhe confiada a direção do periódico "EI
Monte Carmelo", de Burgos, cargo que exerceu até 1912, simultâneamente
com o de prnfessor da Pontifícia Universidade de S. Jerônimo de Burgos.
Foi encarregado, em 1913, da edição crítica das obras de S. Teresa de
Jesus, cujo primeiro volume apareceu em 1915, centenário do nascimento
da Santa. Com essa obra deu então início à sua grande Biblioteca Mística Carmelitana. Mais tarde coube-lhe também o encargo da edição crítica das obras de S. João da Cruz. Já em 1907 fora, pelo Capítulo Geral, nomeado historiógrafo da Ordem. Em 1935 terminou o primeiro volume da "História dei Carmen Descalzo em Espafia, Portugal y America",
que deverá compreender quinze volumes, dos quais doze já viram a luz
da publicidade. Além destas, já publicou mais: três edições populares das
obras ele S. Teresa, duas das ele S. João da Cruz; "EI Precepto dei Amor"
(2• ed.); "Vida popular de S. Teresa"; a biografia do Padre Poveda,
etc., além de numerosos artigos em várias revistas científicas ele diversos
países. E' membro correspondente da Academia de História (Espanha)
e membro elo Conselho Superior de Investigações Científicas. Várias vezes
Superior de Conventos de sua Ordem, vimo-lo Definidor Provincial em
1909, Provincial em 1933, Definidor Geral em 1937 e Vigário Geral da
Ordem em 1946.
Pia Sociedade das Missões. No sábado, 17 de Maio último, foi
eleito novo Reitor Gerai da Pia Sociedade das Missões (Palotinos), pelo
Capítulo Geral celebrado na igreja de S. Salvador in Onda, Roma, o
Revmo. P. D. Adalberto Turowsky, nascido a 21 de Maio de 1894 em
\Varme (Prússia Oriental). Ingressou na Ordem em 1908, sendo ordenado sacerdote em 1921 e, logo no ano seguinte, eleito Reitor da CasaMãe da crescente região polonesa. Ocupou depois o cargo de mestre de
noviços, primeiro como Reitor e depois professor de Teologia Moral. Eleito, em 1925, Superior da nova Região, que reunia as Casas da Polônia,
dedicou-se com energia e entusiasmo ao desenvolvimento da Sociedade.
Desenvolveu, por outro lado, importantíssima ação para o incremento do
espírito missionário entre a juventude universitária, organizando, em todas as universidades polonesas, secções de propaganda de empresas missionárias. Em 1929 organizou em Poznan um Congresso Internacional Missionário de universitários. Tomou parte ativa nos Congressos Internacionais Missiológicos de Budapest, Litomierzyce, Wiirtzburg, Lubiana e Viena. Dirigia particularmente exercícios espirituais de Irmãs, sacerdotes e
de todas as classes de pessoas cultas. Encorajou o apostolado da imprensa, auxiliando as iniciativas particulares pela edição popular de livros
e mensários, tendo mesmo fundado um jornal católic9 cotidiano. Ocupou
em Roma os cargos de Consultor do Generalato e de Secretário geral.
Em 1940 foi enviado a Portugal, como delegado do Generalato para todas as Províncias separadas devido à guerra. Nesse cargo a sua obra
caritativa e seu generoso coração não encontraram limites. Regressou a
Roma em 1946, retornando aos cargos que ali exercera.
Sociedade das Missões Africanas. -- O Revmo. Pe. Estêvão Harvinghton
foi eleito, a 16 de Maio último, Superior Geral da Sociedade das Missões
Africanas, pelo Capítulo Geral reunido cm Roma. O novo Superior nasceu
em Skibbeccen, Co. Lork, Irlanda, a 6 ele Dezembro de 1899. Jovem ainda, ingressou no Colégio das Missões Africanas, da mesma Sociedade,
em Cork, onde persolveu os estudos de filosofia e teologia. Sacerdote em
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1922, foi nomeado diretor da revista missionária "The African Missionary",
cargo que ocupou até 1931. Em Agosto de 1931 foi eleito Provincial
da Irlanda, e nos anos de 1932, 1933 e 1945 visitou todas as Casas da
Província na Africa ocidental.
Missionários da Companhia de Maria (Monfortianos).
Junto ao
túmulo glorioso do Fundador, na Casa-Mãe de Saint Laurent-sur-Sevre
(França), reuniu-se há pouco o Capítulo Geral dos Padres Missionários
da Companhia de Maria. Chega-nos agora a notícia de que para o alto
cargo de 16.º sucessor de S. Luís Maria Grignion de Montfort foi escolhido o Revmo. Pe. Alexandre Josselin, eleito Superior Geral dos Padres
Monfortianos e também - pela vontade dos Fundadores, sempre aprovada pela Igreja - das Filhas da Sapiência, em substituição do Pe. T.
Rousin, que durante longos anos dirigiu com rara prudência e consumada bondade os dois florescentes Institutos. Os capitulares, em número de
30, representavam as diversas Províncias e Vice-Províncias ela Companhia:
França, Holanda, Bélgica, Itália, Inglaterra, América cio Norte, Canadá,
Colômbia, Niassa, Haiti e Madagascar. O fim especial da Companhia de
Maria é o de conquistar as almas para o reino de Cristo, por meio da
perfeita devoção a Nossa Senhora, recomendada e explicada pelo Fundador no seu célebre "Tratado da Verdadeira Devoção a Maria". Além
do grande e variado apostolado que desenvolvem na Europa e América
do Norte, os Monfortianos dirigem numerosas e importantes Missões no
estrangeiro: no Haiti, na ilha Vancouver, nos Planaltos de S. Martin, no
Vaupes, no Niassaland, em Moçambique, no Congo belga, em Madagascar,
na Islândia, Dinamarca, no Bornéu holandês. O Santo Padre, abençoando os trabalhos do Capítulo, enviou uma bênção especial ao novo Superior Geral e a todos os Padres capitulares.
Os Servos de Maria. - No Colégio Internacional ele S. Aleixo Falconieri,
em Roma, reuniu-se a 27 ele Maio último o 200.º Capítulo Geral ela
Ordem dos Servos de Maria. Na primeira sessão, presidida pelo Em.
Cardeal Nicola Canali, Protetor da Ordem, foi reeleito Prior Geral o
Revmo. Pe. •M. Afonso M. Benetti, que há nove anos exercia com zelo
e prudência o elevado cargo. Na segunda sessão, no dia imediato, foi
completada a eleição para os demais cargos generalícios. Para Procurador geral foi eleito o Pe. M. Rafael M. Balclini, que já exerceu os cargos
de Superior geral da Ordem, Consultor da S. C. dos Ritos, Doutor em
Filosofia, Visitador Apostólico ele vários Institutos masculinos e femininos
e professor no Colégio Internacional dos Servos de Maria.
Os Ministros dos Enfermos (Camilianos). - No 45.º Capítulo Geral
dos Ministros cios Enfermos, foi eleito, por votação quase unânime, o sucessor de S. Camilo, tendo a escolha dos Capitulares recaído sobre o
Revmo. Pe. Carlos Mansfeld, ex-Provincial da jovem Província religiosa
dos Estados Unidos da América. O Pe. Mansfelcl, que conta 58 anos ele
idade, nasceu na diocese de Paderborn, Alemanha, e estava desde 1924
nos Estados Unidos, tendo trabalhado inicialmente em Milwaukee, onde
deu grande e próspero impulso ao Hospital de S. Camilo, ao noviciado
e escolasticaclo e, mesmo, à nova Província Camiliana. Durante a guerra,
com a caridade de um verdadeiro filho de S. Camilo, ele se afadigou a
socorrer generosamente aos infelizes provados elas regiões conflagradas,
especialmente aos seus confrades mais distantes, dispersos ou aprisionados. Serão seus Consultores: para a Província da Itália, o Pe. Umberto
Provera, Procurador Geral e antigo Provincial da Ligúria e do Piemonte;
para as Províncias ele língua alemã e polonesa, o Pe. Francisco Xavier
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Tranquilini, Secretário Geral; para as Províncias da França e Irlanda
o Pe. Carlos Meisterlin; para as Províncias de Espanha e América do Sul'
o Pe. José Garcia, antigo provincial da Espanha. O Capítulo prosseguii;
durante alguns dias os seus trabalhos, coeso e unido na solução dos problemas que interessam à Ordem, tendo a sua instalação coincidido com
a data do segundo centenário da canonização de seu Fundador, S. Camilo de Lelis.
Novo Abade-Primaz dos Monges Beneditinos.
Conforme rácliograma chegado de Roma, foi eleito a 16 de Setembro
pelo Congresso Geral cios abades beneditinos reunidos naquela cidade o
novo abade primaz da Ordem de S. Bento. A escolha recaiu no R. P.
D. Bernardo Kaelin, abade do Mosteiro de Muri-Gries (Província de Bolzano, Itália), mosteiro pertencente à Congregação Beneditina Helvética.
O neo-eleito nasceu em 1887 na Suíça. Tendo-se agregado à família monástica de Muri-Gries, foi em 1913, após os devidos estudos, destinado
pelos Superiores a exercer o magistério no Colégio que a dita comunidade mantém em Sarnen (Suíça). Em 1926 era nomeado reitor da mesma escola, permanecendo nesse cargo até que a eleição dos irmãos de
hábito o chamou às funções de abade, aos 1O de Agosto de 1946. D.
Bernardo Kaelin é um dos grandes beneméritos ela educação da juventude
na sua pátria. Numerosos foram os jovens que as famílias suíças confiaram ao zelo do estimado mestre e reitor. Também por seus escritos D.
Kaelin obteve renome: entre suas obras destaca-se um compêndio de Filosofia em dois volumes, que testemunha a sólida formação intelectual e a
experiência de magistério do autor. Outra prova de quanto apreciada era
a capacidade do educador, mesmo em círculos não católicos, é o fato
de que a Conferência dos Diretores de Ginásios Suíços em 1944 elegeu D.
Kaelin para o cargo de presidente da mesma. Aproveitando-se a oportunidade da estadia dos abades em Roma, foi comemorado o XIV centenário
da morte do glorioso patriarca dos monges do Ocidente com um Pontifical, celebrado no dia 18 de Setembro por D. Ildefonso Schuster, O. S. B.,
Cardeal-Arcebispo de Milão, na basílica de São Paulo extra-muros, em
presença do Papa Pio XII, o qual fez uma homília nessa ocasião.
As Vocações Tardias na Inglaterra.
Com a cerimônia da ordenação de seu 500. • sacerdote, a "Campion
House", notável estabelecimento de estudo para as vocações retardadas,
localizado em Osterley, Middlesex, comemorou recentemente seu 25.• aniversário de fundação. A propósito, será interessantíssimo recordar alguns
dados acerca da atividade desse Seminário, fundado pelo . Jesuíta Pe.
Edmund Lester, pouco depois. ela terminação da primeira guerra mundial,
"com a autorização cios Superiores e sem recursos financeiros". Entre
os 1130 estudantes que neste lapso de tempo passaram pela "Campion
House" havia de tudo: pugilistas, atores, sacerdotes convertidos, atletas,
jornalistas, comerciantes, operários e militares. Três estudantes quiseram
seguir o Rito Eslavo e preparam-se para exercer o seu ministério na Rússia. Dos 500 sacerdotes ordenados, 212 pertencem ao clero diocesano, 261
a Ordens religiosas diversas e 27 às missões no estrangeiro. De 42, que
durante a guerra serviram como capelães militares, quatro foram aprisionados, um ferido, três condecorados por bravura e quatro elogiados em
ordens do dia. Dos 180 alunos atuais, 110 são ex-militares. A cerimônia
comemorativa assistiram o Cardeal Griffin e numerosos ex-alunos.

NECROLOGIA
Mons. Carlos Respighi. - Fulminado por um colapso cardíaco, rendeu
a sua alma a Deus, na manhã de 6 de Junho, S. Em. Mons. Carlos Respighi, Prefeito das Cerimônias Pontifícias. Nascido em Roma a 17 de
Abril de 1873, na torre Capitolina, onde seu pai, célebre astrônomo, dirigia o Observatório, tornou-se desde jovem admirador ele João Baptista
Rossi, que o iniciou no estudo da antiguidade cristã. Matriculando-se no
Almo Colégio Capranicense, ascendeu ao sacerdócio em Dezembro ele
1895. Nomeado Prefeito das Cerimônias Apostólicas e cônego lateranense em 1917, a seguir secretário da Pontifícia Comissão de Arqueologia
Sacra e membro de outras Comissões e Academias Pontifícias, sucedeu,
em 1929, a Horácio Marucchi no cargo de "Magister" do "Collegium
Cultorum Martyrum". Jamais o encontrou indiferente o quer que se tornasse necessário ao decoro do culto e à honra da Santa Sé; e pode-se
recordar com reconhecimento o afeto verdadeiramente filial que dedicou
ao saudoso Padre De Santi, cujas benemerências pela restauração da
Música Sacra enalteceu em uma fervente comemoração do primeiro aniversário de sua morte (Civ. Catt., 1923, IV, 132; 1924, I, 131 ). Da elevada estima que desfrutava geralmente o pranteado Mons. Respighi dá
um eloquente testemunho o número de membros do Sacro Colégio, de
Prelados, de Autoridades da Cidade do Vaticano, personagens do Corpo
Diplomático, presentes aos solenes funerais celebrados a 8 de Junho na
igreja de S. Inácio. Seus despojos mortais repousam agora na Basílica
dos Santos Quatro Coroados, junto ao túmulo do Cardeal Pedro Respighi, onde foram sepultados na manhã de 9 de Junho, após uma solene
Missa de Requiem, celebrada por S. E. Mons. Carinzi e por iniciativa
do Colégio dos Mestres de Cerimônias Pontifícias.
Mons. Moisés da Costa Silva Nora. - Com a morte de Mons. Nora,
ocorrida no dia 26 de Agosto de Mogi-Mirim, a diocese de Campinas perde o decano dos sacerdotes e uma das figuras mais características e tradicionais do seu Clero. O extinto nasceu aos 8 de Janeiro de 1870 em
Cantanhede, diocese de Coimbra. Ordenado sacerdote aos 24 de Setembro
de 1892, foi primeiro capelão e mais tarde pároco em Cadima. Em 1900
veio ao Brasil com prazo indeterminado. Afeiçoando-se ao nosso povo e
às nossas coisas, conseguiu do seu Prelado cm Portugal a licença de
incardinar-se na Diocese de Campinas. Sua primeira paróquia foi Porto
Ferreira. Em 1906 foi removido para Pirassununga. De lá teve em 1910
nomeação para Mogi-Mirim, que paroquiou até 1923. Transferido então
para Capivari, tornou a Mogi-Mirim em Janeiro de 1928, onde o veio
colher a morte. Grande é a sua folha de serviços em benefício da Diocese de Campinas e do Brasil. Com zelo e talento dedicou-se à imprensa,
colaborando em vários jornais. Como escritor, legou-nos bom número de
obras, entre livros e opúsculos. Em Outubro de 1942, por ocasião do seu
áureo jubileu sacerdotal, teve Mons. Nora ocasião de ver quanto era estimado e admirado por todos.
Mons. Emílio Cardoso. - A Arquidiocese de Paraíba do Norte perdeu
recentemente o decano dos sacerdotes na pessoa de Mons. Cardoso. O
extinto fez os seus estudos no Seminário de Fortaleza. Ordenado sacer-
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dote aos 30 de Novembro de 1886, exerceu o paroquiato em Brejo da
Cruz, S. Luzia do Sabugí e Tabaiaús, no Estado da Paraíba, e na paróquia de Caicó, hoje sede diocesana, no Rio Grande do Norte. Atenuado pela idade, veio residir na capital da Paraíba, exercendo seu ministério sem compromissos. Foi sacerdote muito cuidadoso de seu nome,
devotíssimo da Virgem SS., e na velhice velou particularmente a conversão dos anciãos afastados da fé. Foi orador procurado nos sertões do
nordeste. Legou seus bens às obras pias e teve a dita de morrer no dia
de N. Senhora do Carmo, presente o Exmo. Sr. Arcebispo da Paraíba
e vários sacerdotes.

Cônego Gabriel do Amaral Mousinho. - Faleceu em 11 de Junho
no Hospital Português do Recife (Pernambuco), dois meses depois de ter
celebrado as suas bodas de prata sacerdotais. Nasceu a 3 de Setembro
de 1899 no engenho Cumbc, município de Timbaúba. Em 1911 entrou
para o Seminário de Olinda. Em 1920 seguiu para Roma, onde se doutorou em Direito Canônico e onde foi ordenado sacerdote a 15 de Abril
de 1922 pelas mãos do Cardeal Pompilj. Voltando para o Brasil, foi
coadjutor em Caruaru em 1923, e de 1924 a 1927 professor de Filosofia
e Matemática no Seminário de Olinda. De 1928 a 1930 lecionou no ·seminário Provincial de São Paulo. Em 1930, por motivos de saúde, transferiuse para o Rio de Janeiro, onde lecionou Filosofia no Seminário Maior,
sendo ao mesmo tempo Capelão do Colégio dos Santos Anjos. Em 1941
voltou para Recife, onde lecionou no Seminário e nas Faculdades de Filosofia. Desde Novembro de 1943 era Vigário Ecônomo da Matriz do SS.
Sacramento.
Pe. José Juvêncio de Andrade. - Faleceu a 2 de Julho em Fortaleza
(Ceará). Nasceu em 6 de Abril de 1866 cm Licânia (ex-Sant'Ana de
Acaraú). Ordenado sacerdote em 24 de Abril de 1892, trabalhou primeiro
nas paróquias de Guarará e Rio Novo cm Minas Gerais, e depois como
vigário em Coreaú (ex-Palma) no Ceará. De 1915 a 1942 foi vigário
de Crateús, na diocese de Sobral (Ceará). Desde 1942 residia cm Fortaleza.
Pe. Manuel Cornélio Carneiro. - Faleceu em Gestaina, paróquia e
município de Barra Longa, Minas Gerais, a 3 de Setembro deste ano.
Fez seus estudos no tradicional seminário de Mariana e foi ordenado
sacerdote em 25 de Outubro de 1942. Iniciou seus trabalhos como auxiliar de D. Daniel Tavares Baeta Neves, então tesoureiro do Arcebispado.
Em seguida exerceu o seu apostolado em Passagem e S. Antônio do
Matipó. Vítima de impiedosa moléstia, afastou-se do ministério para se
tratar, vindo a falecer, confortado com todos os sacramentos, na terra
do seu nascimento.
Frei Vicente de Licodia, O. F. M. Cap. - Faleceu no dia 13 de Junho
em Conceição do Mato Dentro, na Arquidiocese de Diamantina. Natural
da Itália, o extinto, logo após a sua ordenação sacerdotal, veio para o
Brasil, sendo designado para cooperar no serviço de catequese do Vale
de Mucuri, no município de ltambacuri. Nomeado Vigário de Conceição
do Mato Dentro, há cerca ele quarenta anos, o extinto não mais deixou
esta ciclacle. O Estado ele Minas Gerais eleve a Frei Vicente inestimáveis
serviços. Sem medir sacrifícios, lançou-se a arrojados empreendimentos,
deixando a Minas a Escola Agrícola, o Ginásio São Francisco e o Asilo
São Joaquim. Designado Provincial, Frei Vicente, num exemplo ele raro
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desprendimento, preferiu continuar entre aqueles que já se haviam acostumado à sua convivência. Lançou ainda o jornal "Santuário do Bom
Jesus", que vinha dirigindo há vários anos. Por iniciativa sua fundou-se
também o Hospital Imaculada Conceição.

Frei Bernardo de Vezzano, O. F. M. Cap. - Faleceu no dia 27 de
Junho em Botucatu, onde era Superior desde Dezembro de 1942. Natural
da Itália, onde nasceu aos 16 de Dezembro de 1882, entrou na Ordem
dos Capuchinhos em 1898, sendo ordenado sacerdote aos 28 de Dezembro
de 1905. Em 1912 veio para o Brasil. Depois de trabalhar um ano em
Penápolis, no Estado de São Paulo, foi designado catequista entre os
índios Chavantes, na embocadura do Rio das Marrecas. Dois anos depois
foi transferido para Penápolis, onde durante muito tempo foi Superior,
Vigário paroquial e Diretor do Colégio São Francisco. Residiu ainda
em Santos, Piracicaba e São Paulo.
Pe. Eduardo Magalhães Lustosa, S. J. - Causou grande consternação
nos meios religiosos e universitários o falecimento, ocorrido aos 19 de
Julho,. do Pe. Lustosa, diretor da Faculdade de Direito e da Escola de
Serviço Social da Universidade Católica do Rio de Janeiro. O extinto
nasceu na Capital Federal em 17 de Abril de 1906. Concluídos os estudos secundários no Colégio de Nova Friburgo, estudou Direito no Rio
e em Belo Horizonte, diplomando-se aos dezoito anos de idade na capital mineira. Em Abril de 1924 entrou para o noviciado da Companhia de
Jesus em Nova Friburgo, onde absolveu também o triênio de Filosofia.
Em seguida regeu por quatro anos o curso de letras no Colégio S. Estanislau da mesma cidade. Em 1934 seguiu para Buenos Aires, a fim de
concluir os estudos eclesiásticos na Faculdade de Teologia de San Miguel. Ordenado sacerdote a 13 de Dezembro de 1936, esteve um ano em
Montevidéu, onde fez o segundo noviciado. De volta ao Brasil, lecionou
Filosofia em Nova Friburgo. Em 1944 assumiu a direção da Faculdade
de Direito da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Organizou também
a Escola de Serviço Social, de que foi o primeiro Diretor. Desde a fundação da revista "Verbum", desempenhou o cargo de redator principal.
Além de colaboração em muitos jornais e revistas, deixa o extinto várias
monografias jurídico-sociais. O Pe. Lustosa assinalou-se por grandes dotes de inteligência e coração. Dotado de privilegiada memória, possuía
vasta cultura teológica, jurídica e artística, particularmente nos domínios
da música, tudo aliado a uma grande afabilidade e distinção de maneiras.
Pe. João Batista Reus, S. J. - No dia 21 de Julho deste ano faleceu
em São Leopoldo, R. O. S., o Pe. João Batista Reus, da Companhia de
Jesus. O extinto nasceu em 10 de Julho de 1868 em Pottenstein na Baviera. Durante os anos de 1880-1889 absolveu o Ginásio em Bamberg. Antes de começar os estudos filosóficos, passou um ano de soldado no 5.º
Regimento de Infantaria da Baviera; seguiram-se os três anos de estudos
seminarísticos no Seminário Maior de Bamberg. No dia 30 de Julho de
1893 foi ordenado sacerdote. Pelo espaço dum ano trabalhou na cura
das almas; em 15 de Outubro de 1894 entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Blyenbeck na Holanda. Durante o segundo ano de noviciado estudou retórica em Exaten; seguiram-se então um ano de filosofia e dois de teologia e o ano da terceira provação em Wynandsrade. Em
Setembro de 1900 veio para o Brasil, onde ocupou os cargos de professor,
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diretor de Congregações marianas, Cura de almas, Superior, diretor do
Apostolado da Oração, diretor espiritual de alunos e co-mnãos de Ordem.
Os campos de sua atividade foram as cidades do Rio Grande, Porto Alegre, e, principalmente, São Leopoldo, onde a morte o veio colher na
tarde de 21 de Julho de 1947. O falecido tornou-se notável pelos seus
conhecimentos de Liturgia, os quais, no fim de sua vida, a pedido dos
Superiores, cristalizou no seu "Manual de Liturgia", único do gênero no
Brasil. A Liturgia, porém, era-lhe mais do que simples matéria de aula,
ele a considerava, até aos últimos e mais insignificantes pormenores,
como expressão da vontade de Jesus. Muito contribuiu para promover a
veneração dos três Mártires Riograndenses, do que dão testemunho as
brochuras editadas por ele em português, espanhol, italiano e alemão.
Como recompensa desta dedicação pôde em 1934 assistir em Roma às
cerimônias da beatificação. Com votos especiais obrigara-se a trabalhar
pela propagação da devoção ao S. Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Muitos sacerdotes lembrar-se-ão de como ele insistia
para que se alistassem no "Fredus sanctitatis sacerdotalis", no intuito
de obter por intermédio do S. Coração de Jesus a graça da perseverança.
Por iniciativa do carn finado foram espalhados nos últimos anos pelo
Colégio Cristo Rei milhares de folhetos-santinhos para difundir a devoção
ao Imaculado Coração de Maria. Todos quantos conheciam de perto o
P. Reus tinham-no em conta de santo. O futuro talvez revelará a que
intimidade de amor com Nosso Senhor chegou este sacerdote e religioso
modelar.

Pe. José Mater:ni, S. J. - Faleceu em 20 de Abril, no Colégio· S. Luís
de São Paulo. Era natural de Ronco, na Suíça italiana, onde nasceu a
23 de Junho de 1863. Aos 12 de Setembro de 1887 entrou na Companhia
de Jesus. Depois de estudar Humanidades e Filosofia cm Portoré na Croácia,
ensinou Física no Colégio de Scutari. Foi ordenado sacerdote em Gorízia,
onde estudou Teologia. Em Março de 1908 veio para o Brasil. Dedicou-se primeiro à direção espiritual dos alunos do Colégio Anchieta de
Nova Friburgo. Em 1912 foi nomeado Diretor do Colégio S. Luís de ltu.
Em 1916 voltou a Nova Friburgo. De 1920 a 1924 foi, em ltu, administrador do "Mensageiro do Coração de Jesus". Em Maio de 1927 foi nomeado Superior da residência do Bom Jesus em ltu. Em seguida foi, até
1940, vigário Geral e missionário na Prelazia de Diamantino em Mato
Grosso. Em 1942 voltou a Nova Friburgo. Nos últimos quatro meses
exerceu o seu ministério na capital paulista. O ilustre morto era afamado pregador de retiros espirituais.
Pe. Reinaldo Elsner, S. V. D. - A Congregação cio Verbo Divino
sofreu grande perda com a morte do Pe. Elsner, ocorrida no dia 25 de
Junho na cidade do Rio de Janeiro. O extinto era natural ela Silésia (Alemanha), onde nasceu aos 22 de Julho de 1880. Feitos os estudos preparatórios em Heiligkreuz, entrou na Congregação do Verbo Divino em
1903, sendo ordenado sacerdote em 23 de Favereiro ele 1908. No mesmo
ano veio para o Brasil. Depois de labutar dois anos em Cachoeiro de
ltapemirim (Espírito Santo), trabalhou o resto da sua vida na Academia
de Comércio de Juiz de Fora, de onde se afastou apenas em 1924, para
lecionar durante um ano no Colégio Arnaldo de Belo Horizonte. Até 1940
ocupou o espinhoso cargo de Prefeito dos alunos, edificando a todos com
o bom exemplo de suas virtudes. Ocupou cargos de responsabilidade, co-
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mo Conselheiro da casa e Conselheiro Provincial, chegando por um certotempo a dirigir toda a Província como único Conselheiro.

Pe. Pedro Berres, S. V. D. - Faleceu em 4 de Maio no Hospital
Sarandi, Rio Grande do Sul. O extinto era natural de Algringen, Alsácia,
onde nasceu em 28 de Março de 1911. Depois de terminar os seus estudos preparatórios em Steyl, entrou no noviciado ela Congregação cio Verbo Divino. Ordenado sacerdote no dia 17 ele Setembro de 1938, veio no
ano seguinte para o Brasil. Seu primeiro campo de trabalho foi a paróquia ele N. Senhora do Parto em São Paulo. Em 1945 foi transferido para
Constantina, Rio Grande do Sul. Em princípios deste ano foi destacado
para Ponta Grossa (Paraná), mas não pôde seguir viagem. Grave moléstia o obrigou a internar-se num hospital, onde veio a falecer.
Pe. Francisco Gonçalves, S. S. - Faleceu em S. João dei-Rei aos 23.
ele Julho, na idade ele 36 anos. O extinto entrou cedo na Congregação
Salesiana. Ordenado sacerdote aos 8 de Dezembro ele 1938, veio no ano
seguinte para S. João dei-Rei, onde desenvolveu fecundo apostolado até
a sua morte. Fundou e construiu o majestoso Ginásio São João, onde
se formam atualmente 250 aspirantes ao sacerdócio; transformou também
a Escola Padre Sacramento, e fundou o Oratório Festivo São Caetano.
Duas semanas antes de morrer, pôde abrir ao culto o grandioso Santuário São João Bosco, sede da paróquia do mesmo nome. Como pároco,
incentivou o ensino do Catecismo. Pouco antes ele morrer, pediu a um
dos enfermeiros que lesse três vezes as palavras ele S. Leonardo de
Porto Maurício, que tinha escolhido por lema de sua vida: "Minha vocação é a missão e a solidão; a missão, a fim de trabalhar para Deus;
e a solidão, a fim de estar sempre com Deus. Tudo o mais é vaidade."
Pe. Damião Kleverkamp, SS. CC. - O finado sacerdote nasceu em
Deventer, na Holanda, aos 6 de Agosto de 1898. Chamado para o estado,
religioso, recebeu a ordenação sacerdotal em Valkenburg (Holanda) aos
6 de Agosto de 1926. No ano seguinte, foi escolhido pelos seus Superiores para exercer o ministério em nosso país. Professor e ecônomo do Ginásio D. Lustosa em Patrocínio, Minas, foi em seguida nomeado vigário
dessa mesma cidade. Em fins de 1938 foi escolhido para a árdua missão
de fundador do Seminário da sua Congregação em Ferraz de Vasconcelos, na Arquidiocese de São Paulo. Um ano depois foi nomeado primeiro
Vigário da Paróquia de Vila Prudente, onde durante vários anos se dedicou à cura das almas com extraordinário devotamento. A morte o colheu no Rio de Janeiro, no dia 15 de Abril deste ano.
Pe. Rafael lop, S. A. C. - Faleceu em 17 de Agosto em Santa Maria,
R. G. S., vitimado por um colapso cardíaco. Nasceu a 22 de Junho de
1882 em Vale Veneto, município de Cachoeira. Cedo entrou na Congregação
~ios Padres Palotinos (Sociedade do Apostolado Católico) e foi ordenado
sacerdote em 17 de Junho de 1905. Iniciou seu ministério sacerdotal em
Tristeza. De 1912 a 1921 trabalhou em Passo Fundo, primeiro como
coadjutor, depois como pároco. De 1922 a 1934 foi reitor do Seminário
de Vale Veneto. Em 1934 tomou a direção do Patronato A. Ramos em
Santa Maria. Em 1936 foi nomeado Provincial dos Padres Palotinos, cargo esse que ocupou com brilho durante mais de dez anos.

R. I. P.
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APRECIAÇÕES
Livro dos Salmos, em latim e português. Novo Texto, aprovado por S. S.
Pio XII e publicado pelo Instituto Bíblico Pontificio, acompanhado da
versão portuguesa do P. Fr. J. M. M. Cunha Por tu g a 1, O. F. M.
- Edição das Missões Franciscanas, Lisboa, 1947, 1 vol. enc., 125 X
163 mm, XVI +474 págs. Distribuidora no Brasil: Editora Vozes.
Cr$ 40,00.
Este é um livro que agrada desde a primeira vista. Impresso nitidamente em papel fino, com tipos simples mas formosos e agradàvelrnente
dispostos, apresenta-nos face a face, nas páginas que se defrontam, e
linha por linha, o texto latino, publicado em 1945 pelo Instituto Bíblico
Pontifício, e a sua tradução cm vernáculo, ao mesmo tempo fiel e elegante. Notas concisas mas suficientemente esclarecedoras, impressas no rodapé, indicam no início de cada salmo qual é o seu sentido geral, a ocasião
provável que o suscitou, a ordem e a divisão do tema. Método excelente,
que ajuda o leitor a entender o que lê, sem, no entanto, desviar-lhe a
atenção ou a emoção do teor mesmo do texto que está perlustrando. Em
breve "prefácio" toda intervenção elo tradutor é neste livro discretíssima - indica-se ao leitor o que é historicamente o Livro dos Salmos,
qual o significado etimológico do seu título, qual o seu sentido espiritual, conjuntamente humano e sobre-humano, quais as principais dificuldades para o seu entendimento e tradução, qual o seu valor poético,
e qual o apreço em que o eleve ter o cristão.
Evidencia-se quanto o tradutor sentiu a poesia elos salmos e quanto
ele mesmo tem alma ele poeta - bem na tradição elo fundador da sua
Ordem - ao ler o pequenino e arrebatador salmo que ele próprio compôs e dentro do qual, interrompido no prefácio e concluído na última
página da obra, enquadrou originalmente o seu Saltério: "Irmão em
Cristo: aqui tens o precioso Livro: "toma e lê", medita e canta; e sejas
tu mais um cantor inteligente no coro imenso cios intermináveis cantores
cujas vozes reboam através dos séculos, até o fim, a celebrar as maravilhas de Deus Altíssimo. . . Canta, ao som do Saltério, os louvores de
Deus Altíssimo; canta o Senhor da tua esperança, o Senhor que se revela à tua alma, como Sol de infinita luz ... " (insere aqui o Livro, e,
depois, termina): "e seja assim o teu cantar!. . . Louva ao Senhor, com
as harmonias cio Saltério! Louva ao Senhor, com as alegrias ela tua
alma! E seja assim o teu cantar, prelúdio da Eternidade!"
E' esta, ele todos os pontos de vista, uma obra feliz e bem acabada.
E', sobretudo, muito apta a fazer degustar e amar a poesia cios salmos,
inteligível e fluente nesta versão portuguesa, como na nova versão latina
que em confronto se lê, e sempre cheia dos profundos sentidos que tem
no original e cujas riquezas a meditação faz infatigàvelmente descobrir,
sem jamais esgotá-las.
P. A. Oliveira.
O Livro dos Salmos, com os cânticos do Breviário Romano. Versão portuguesa pelo P. L e o n e 1 Franca, S. J., feita sobre a nova tradução
latina dos textos originais acompanhada de notas exegéticas pelos
Professores do Pontifício Instituto Bíblico. Livraria AGIR Editora,
Rio, 1947, 1 vol. br., 150><225 mm, 331 págs. Cr$ 60,00.
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Em 1945 saiu à luz, das tipografias do Vaticano, uma nova versão
latina dos salmos, feita sobre textos hebraicos de diversos códices e confrontada com as versões gregas e latinas existentes. Foi obra coletiva dos
professores do Instituto Bíblico Pontifício. Promoveu-a, estimulou-lhe a
execução, e, terminada, aprovou-a o Santo Padre atualmente reinante,
-S. S. Pio XII. Visava esse trabalho corrigir as deficiências múltiplas que
se encontravam na tradução adotada para o Breviário e que era a da
Vulgata, modificada pela Galicana. O próprio S. Jerônimo, que a fizera,
reconhecera cedo seus defeitos, e procurara corrigi-los em nova tradução,
menos literal do que a primeira, e que, por isso, nunca se animara a divulgar. Os contrassensos, as obscuridades, os equívocos do texto adotado
eram conhecidos e sentidos pelos clérigos mais eruditos e muitos solicitavam das autoridades competentes que tais enganos e erros fossem corrigidos. Em vários países, mesmo, insignes linguistas, por iniciativa própria, se dedicaram a fazer traduções novas dos salmos, usando para isso
a versão grega dos setenta ou, preferentemente, cópias do texto original,
hebraico. Sua Santidade esposou os sentimentos dos que assim pensavam,
e, sem desconhecer a importância da obra, nem as dificuldades que necessàriamente encontraria, tanto porque não há dos salmos textos hebraicos perfeitos, quanto porque às expressões da Vulgata estão ligados
numerosos comentários dos Santos Padres, entendeu que o esclarecimento
do sentido das mais sublimes e usadas orações da Igreja merecia que
se enfrentassem os obstáculos apontados, e ordenou que a empresa se
executasse. O resultado foi essa obra entregue ao público há dois anos,
e sobre cujos méritos e deméritos têm falado e escrito livremente os
entendidos. . . e os outros.
Sobre essa tradução latina oficial é que foi feita esta versão portuguesa. Fiou-se inteiramente o seu Autor na ciência e na fidelidade dos
tradutores pontifícios, de modo que não curou de cotejar o texto latino
com os originais hebraicos, conforme declara no seu prefácio. E tendo
em mente que os salmos nos transmitem o pensamento divino, procurou
seguir o mais exatamente que pôde o texto aprovado, e de nenhum
modo quis trasladá-lo em linguagem moderna, porventura mais aceitável
aos leitores de hoje, mas na qual corria risco de perder-se a imponência,
a elevação, o mistério, mesmo que se encontram nas formas vetustas e
peculiares do saltério hebraico.
Os esclarecimentos preliminares sobre o gênero, o argumento, os autores, a poética dos salmos, a constituição crítica do texto hebraico adotado para a tradução latina, e a linguagem e estilo desta, informam o
leitor vulgar do principal que lhe importa saber para o entendimento
geral do livro. Cada salmo é precedido de um esquema temático, e seguido de notas exegéticas que completam, aclaram ou interpretam o sentido de versículos de inteligência mais difícil ou controvertida.
A obra, de que nos podemos justamente orgulhar, por ter sido feita
com habilidade por um erudito sacerdote patrício, prestará considerável
serviço aos leigos que não conhecem bem o latim e que assim poderão
avaliar melhor a fragrância poética, o lapidarismo moral, a elevação doutrinária e a transcendência espiritual do saltério. Não duvidamos, mesmo,
que aproveite também a sacerdotes, aos quais fará, talvez, achar novo
sabor nesses ritmados versículos que está acostumado a dizer todos os
dias em latim e, quase sempre, demasiadamente às pressas.
O formato das suas páginas, e a cópia de notas que, às vezes, nelas
se acumulam, tornam este livro mais próprio para instrnmento de estu-
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do, em casa, do que para texto habitual de oração ou de meditação, na
igreja. Para este último propósito, seria de desejar que a Editora lançasse outra edição da obra, em formato de bolso, e restrita ao texto vernáculo dos salmos.
P. Matias Pereira.

Os Salmos e Cânticos do Breviário, tradução e comentário pelo Pe. B e r _
n a r d i n o d e S. J os é, da Ordem Hosp. de S. João de Deus. _
Livraria Editora, Braga, 2° edição, 1947, 1 vol. br., 13Xl9 cm, VIII+
590 págs.
Para que os salmos sejam habitualmente lidos e recitados com gosto
pelos leigos, como o são obrigatoriamente pelos clérigos, "é necessário
- como observa acertadamente o Autor na Introdução desta obra não só uma regular instrução religiosa da parte dos fiéis, para compreendê-los e apreciá-los, mas também uma tradução em língua vulgar
que, sem prejuízo da exata expressão do pensamento do autor, nos deixe
ver, na medida do possível, um pouco da sua arte." Foi esta a dificuldade que o esforçado religioso quis vencer, elaborando esta obra em que,
a par de uma versão literàriamente fácil e lisível dos salmos, miniMrn
ao leitor as informações indispensáveis ao seu entendimento, e, por vezes, outros que o habilitam a apreciar as aplicações litúrgicas de certas
passagens dos salmos, ou o elevem à consideração das doutrinas e das
sugestões espirituais que deles se podem tirar. Significa isto que o livro,
com as secções em que divide os salmos, com a introdução, os argumentos, as considerações que antepõe, intercala ou propõe ao texto vertido,
presta-se mais ao estudo e preparo para a leitura dos salmos, do que
propriamente para a sua recitação em vernáculo, nas horas canônicas,
muito embora o Autor o tenha destinado a isso e haja disposto nele os
salmos, não em sua ordem numérica, mas na ordem em que os reparte o
Breviário, pelos dias da semana, e pelas horas do dia.
O texto usado para esta tradução não foi o da Vulgata, mas o hebraico, vulgarmente chamado Massorético. Neste propósito de obter para
os salmos um sentido mais claro, preciso e conforme com o original do
que o proporcionado pela versão latina adotada no Breviário, precedeu
a
o Autor - cuja obra é apresentada agora em segunda edição iniciativa do Instituto Bíblico Pontifício, cuja tradução nova dos salmos,
feita 1gualmente sobre o texto hebraico, foi publicada em 1945.
A obra do Autor, contudo, não coincide e seria milagre que
coincidisse -- com a dos que, no citado Instituto, elaboraram a versão
latina. Há, portanto, diferenças de sentido e interpretação, em certas pas- li
sagens, entre as duas versões. Considera, no entanto, o Autor como de
pequena monta essas diferenças. E, advertindo que a nova tradução latina do Saltério não é tida pelos entendidos como inteiramente satisfatória, nem seu uso importa aos clérigos obrigatoriamente mas ape·ias de
modo facultativo, o que indica que haverá de sofrer uma revisão antes
de ser aceita como definitiva, abstém-se, nesta nova edição, de acomodar
seu trabalho ao Saltério latino aprovado pela Santa Sé, aguardando para
fazê-lo que o Instituto Bíblico Pontifício complete a sua tarefa e dê por
acabada a sua versão.
Nestes termos fica esta obra como uma valiosa e independente contribuição para o entendimento e a vulgarização do livro cios Salmos.
P. Reginaldo Monteiro.
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Las Cartas de San Pablo. Traducción Directa dei Original Griego. Notas
y Comentarios por Mons. Dr. J u a n S t r a u b i n g e r, profesor de
Sagradas Escrituras en el Seminario Metropolitano de la Plata (Rep.
Argentina). - Ediciones Aldu, Casa A. Barreiro y Ramos, Montevidéu,
1947. 2 vols. br., com várias fotogravuras, 195X250 mm, 226 !! 210
págs.
Obra de luxo e de erudição, honra tanto o erudito professor que a
preparou, quanto o arrojado diretor do "Apostolado Litúrgico do Uruguai"
que a imprimiu e publicou. Sua apresentação em papel encorpado, em
tipos grandes e nítidos, em tinta bem negra, e com intercalamento, no
texto, de reproduções, em página iJ,1teira, ele fotografias de sítios visitados
por S. Paulo ou de quadros célebres, antigos ou modernos, que figuram
episódios da carreira do Santo, já basta para conquistar a estima e a
admiração do leitor. Não se cifra nisto, porém, o merecimento da obra.
Seu conteúdo intelectual sobreleva ainda sua fatura material. Primeiro
porque põe ao nosso alcance o sentido exato do texto original das epístolas paulinas, o que em certos casos pode ser de suma importância ou,
pelo menos, muito esclarecedor, revelando-nos o sentido correto de certas
expressões do Apóstolo, nem sempre exatamente transladadas para o latim da Vulgata, conforme salientou o emérito prefaciador da obra, o Rev.
Pe. Agustin Bom, P. S. M., Diretor da empresa Editora. Depois porque
vaza em castelhano fluente e castiço os escritos de S. Paulo, o que os
torna de leitura fácil, atraente e instrutiva, e, portanto, sumamente aceitáveis para os homens de nosso tempo que entendam correntemente o espanhol. Enfim porque traz no rodapé de cada página um comentário quase
contínuo e bastante aprofundado, conquanto sucinto, dos parágrafos sucessivos dessas cartas, tão sobrecarregadas de ensinamentos doutrinários
- dogmáticos, morais, ascéticos e místicos - o que permite sejam bem
entendidas por quem não dispõe de extensos conhecimentos teológicos,
mas os recebe em quantidade suficiente e à medida de suas necessidades, como nessas notas são ministrados pouco a pouco ao leitor.
Por todos esses motivos consideramos deveras preciosa e muito recomendável a presente versão castelhana das Epístolas ele S. Paulo. Sua
posse constituirá regalo de valor para qualquer biblioteca. E sua leitura
proporcionará a quem a perfizer com atenção elementos ele raro alcance
para uma profunda formação católica .doutrinária.
P. C. Mendes.
O Brasil Católico em 1947. Sinopse da Hierarquia Eclesiástica Brasileira,
inclusive Ordens e Congregações Religiosas, elaborada e apresentada
pelo Pe. J o ão B a t is t a L e h ma n n, ela Congregação do Verbo Divino. - Tipografia e Livraria Editora "Lar Católico", Juiz de Fora,
1947, 1 vol. br., 15X23 cm., XXVIII+841 págs. Cr$ 120,00.
Este livro não precisa de apresentação nem de recomendação. Fala
por si mesmo e quanto mais conhecido, mais apreciado é. Consoante declarou no seu documento de aprovação o Exmo. Sr. Bispo de Juiz de Fora,
"O Brasil Católico representa um trabalho imenso e um esforço ingente
em prol da cultura religiosa e da divulgação da vida católica no Brasil."
A enumeração das partes que o constituem, basta para mostrar o enorme
acervo de informações que arquiva e ministra: t•) o Sacro Colégio, as
Santas Congregações Romanas, Tribunais, Secretarias e Institutos. 2•)
Arquidioceses e Dioceses do Brasil. 3•) Prelazias e Prefeituras Apostólicas. 4°) Hierarquia Eclesiástica do Brasil. 5•) Ordens e Congregações
Religiosas Masculinas. 6•) Ordens e Congregações Religiosas Femininas.
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Há ainda os seguintes índices de grande utilidade: índice alfabético elas
Paróquias, índice alfabético do clero secular, idem das Dioceses e Arquidioceses, índice das Ordens religiosas masculinas, idem das femininas.
Uma obra dessa natureza, que abrange o país inteiro, necessàriamente há de se ressentir de falhas em cada edição. Aí, por exemplo, ainda não está registada a Paróquia cio Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Petrópolis, criada e instalada no princípio de 1946. Outras omissões de criações e alterações de recente data hão de se verificar. Não
importa isto em diminuição do valor e do mérito da obra. Mostra apenas
o ingente trabalho que incumbe ao seu Autor para manter em dia as
informações de que precisa sobre a vida religiosa oficial ele todo o nosso
extensíssimo país, de comunicações ainda tão deficientes. E mostra quanto convirá às Autoridades Eclesiásticas de toda categoria que colaborem
com ele enviando-lhe prontamente notícia (seu endereço é: Rua do Bom
Pastor, 110, Tijuca, Rio) dos acontecimentos religiosos que se enquadram na Obra, para que, na edição imediata, fiquem essas lacunas corrigidas.
P. A. Oth,eira.

The First Catechetical lnstruction, De Catechizandis Rudibus, by St.
A u g u s ti n e, translated and annotated by the Rev. J os e p h P.
C h ris top h e r, Ph. D. The Newman Bookshop, Westminster,
Maryland, 1946, 1 vol. enc., 14 X 22 cm, 171 págs.
Constitui esta obra o volume 2.º da coleção de Antigos Escritores
Cristãos que, em tradução inglesa, estão publicando os dois eminentes
professores da Universidade Católica ela América, os Revs. Pes. Johannes
Quasten, S. T. D. e Joseph C. Plumpe, Ph. D., por intermédio da editora
"The Newman Bookshop". A respeito cio primeiro volume já tivemos
ocasião ele nos pronunciar brevemente, no número ele Dezembro ele 1946
desta Revista (págs. 986-987). O presente volume faz jus igualmente
aos nossos encômios.
E' desnecessário enaltecer o merecimento técnico e literário deste conhecidíssimo livrinho de S. Agostinho. E' um dos primeiros que ele escreveu ao atingir a maturidade espiritual. E nele esboçou a ideia das
Duas Cidades, que iria mais tarde desenvolver em um dos seus mais famosos livros. Nele incluiu, também, informações interessantes sobre a
História da Igreja até o seu tempo, e sobre as controvérsias então travadas com os maniqueus, os donatistas, os pelagianos e os pagãos em
geral.
Demais, no que respeita à matéria própria da obra, o escrito ele S.
Agostinho é por mais de um título valioso. E' a primeira obra completa
e perfeita sobre o assunto que nos legou a antiguidade cristã; e constitui
modelo admirável indefinidamente seguido até hoje e cuja eficácia não
se edulcorou com o transcurso do tempo. A obra está dividida em duas
partes: na primeira, que compreende catorze capítulos, expõe-se o tema
e o método da catequese; na segunda, apresentam-se dois modelos ele
lições catequéticas, uma extensa, que abrange dez capítulos, e uma breve, que se cinge a um só capítulo. Embora pareça estranhável, foi neste
escrito de S. Agostinho que, pela primeira vez, se propôs ensinar a moral cristã de acordo com o Decálogo e não, como até ent"ão se fazia,
de acordo com a norma pagã dos "dois caminhos".
Alguns dos princípios expostos por S. Agostinho como necessários
ao bom ensinamento catequético merecem relembrados ainda na atualidade. Por exemplo, o ensino religioso deve ter, segundo ele, um único tema
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central: o amor de Deus. Além disso, o mestre deve adaptar suas lições
à inteligência dos seus alunos; em vez de querer transmitir-lhes muitos
conhecimentos, preferirá ensinar-lhes poucos, os mais necessários, mas
clara e completamente. Deve evitar o cansaço e o enfado do aluno abstendo-se de insistir sobre o que este já sabe. Deve prover ao conforto
material deste durante a catequese, para que do incômodo corporal não
venha a originar-se o tédio espiritual. Deve cuidar, quanto possível, do
adiantamento individual de cada aluno. E, sobretudo, deve comunicar
a todos alegria e entusiasmo, conservando-se ele próprio, em sua alma,
alegre e entusiasmado por viver cristãmente. Nestes e noutros pontos
a obra do Bispo de Hipona é ainda hoje modelar, assim como no estilo,
ao mesmo tempo simples e vivo, em que está vazada.
O presente livro é uma adaptação revista da tradução e edição anotada do famoso trabalho agostiano, publicada pelo Autor, em 1926, no
volume oitavo da Coletânea de Estudos Patrísticos da Universidade Católica da América. O Rev. Pe. Dr. Joseph P. Christopher, Ph. D., Autor
desta tradução, é um emérito conhecedor da literatura latina clássica e
patrística. Formou-se na Universidade Católica da América e completou
seus estudos nas Universidades de Oxford e de Berlim. Foi até 1937
professor na primeira daquelas Universidades, e depois no Seminário da
Imaculada Conceição, em Darlington, N. J. A sua tradução da obra de
S. Agostinho, quando publicada pela primeira vez, foi elogiada por sua
exatidão e fluência por autoridades na matéria como A. Sonter e J. H.
Baxter. Nesta forma portátil em que agora reaparece há de agradar
muito aos admiradores do Santo, e prestar bons serviços a todos os que
se dedicam a ensinar a crianças e a adultos os rudimentos da doutrina
cristã.
P. A. Oliveira.
Conferências aos Seminaristas, pelo Pe. A I e x a n d r i n o M o n t e i r o,

S. J. - Editora Vozes Ltda., Petrópolis, 1947, 1 vol. br., 125X 183
mm, 310 págs. Cr$ 20,00.
Os escritos do Rev. Pe. Alexandrino Monteiro são entre nós muito
conhecidos e apreciados, tanto os que se destinam aos leigos quanto os
que se destinam aos religiosos de um ou de outro sexo. Neste novo
livro ele reúne algumas das instruções e conselhos que, no exercício do
seu árduo posto, no Seminário de Sobral, dirigiu paternalmente aos seus
privilegiados discípulos.
Encontram-se nestas páginas elementos de várias obras de grande
importância em um Seminár=.o: um aferidor dos sinais de vocação, um
manual de moral e ascese religiosa, um diretório de piedade, um prudente conselheiro para o tempo de férias, e um sério preparador para
o recebimento das sucessivas ordens sacras. Essas notas são escritas com
saber e unção, ao mesmo tempo, de modo que instruem a inteligência dos
jovens seminaristas e conjuntamente lhes robustecem, purificam, elevam
e iluminam a alma. Dirigidas especialmente a estes, serão lidas com
proveito, no entanto, não sàmente pelos Padres, que recordarão lltilmente
o que aprenderam na juventude, como também pelos leigos, que nelas
poderão aperfeiçoar sua instrução religiosa e sua educação moral.
·
P. A. Oliveira.
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De Prlorum Saeculorum Silentio Circa Assu~pti~nem B. Marlae Virginis,

auctore P. O t h o F a 11 e r, S. J. - Universidade Gregoriana, Roma,
1946, 136 págs.
Vem oportunamente esta publicação dogmático-histórica sobre a doutrina da Assunção ao céu, em corpo e alma, da sempre Virgem Maria
verdade próxima de definição ou em estado de ser definida. O Autor im~
pugna o P. Martinho Jugie que, no seu livro La Mort et l'Assomption <le
la Sainte Vierge, Etu<le Historico-Doctrinal, ofusca a tradição, congeminando tese fundada em argumentos inaceitáveis, propondo que a Mãe de
Deus, sem passar pela morte, foi levada aos céus. Jugie firma-se no silêncio, por ele injustamente delatado, dos primeiros séculos sobre este
mistério glorioso da Mãe de Deus, e Faller, com a exegese dos textos de
S. André Cretense, diz como, nos séculos VI, VII e VIII, a tradição recebida da Assunção se cria e se pregava. A meados do século V, comemorava-se a morte da Mãe de Deus e celebrava-se a sua Assunção. Na Síria,
era a festa nzemoriae Beatae (Nl.ariae); na Palestina, por 500, era igualmente celebrado o mesmo mistério sob este título. Aduz o Autor famosos
textos de Timóteo Hierosolimitano (séc. V-VI), repondo-os no seu sentido, que Jugie, por alta recreação própria e por versões de outros códices,
tinha mudado! Cita o Autor a S. Epifânio (377), o~ apócrifos, aduzindo o
Pseuclo-Meliton, cujo texto reforça a argumentação contra Jugie. Depois
desta primeira parte, o Autor _trata a fundo ela razão elo silêncio litúrgico havido sobre a Assunção, nos primeiros séculos ela Igreja, porque outros
dogmas fundamentais cio cristianismo exigiam, então, toda a doutrinação.
Mas a Mãe ele Deus anelava unida a Jesus e a primeira monografia mariana é ele S. Epifânio, em 377. Antes ele S. João Damasceno nos dar a teologia ela Assunção, S. Justino (t ca. 165), S. lrineu (;- ca. 202), Tertuliano (t p. 220), Orígencs (-1- 25:i-4), S. Gregório Taumaturgo (t ca. 270),
S. Epifânio (-1- 403), S. Ambrósio (t 397), S. Jerônimo (ca. 347-420),
S. Agostinho (:154-430) deram as premissas para concluí-la. Pelo exposto
e por outros capítulos seguintes, se pode avaliar o mérito das páginas cio
Autor que oferece matéria aos professores ele dogma e aos pregadores.
(Brotéria, Abril 1947).
Costa Lima.
Collectio Decretorum ad Sacram Liturgiam Spectantium ab Anno 1927 ad
Annum 1947. - Bibliotheca "Ephemerides Liturgicae", Sectio Practica 1.

-

Edizioni Liturgiche, Roma, editio li, 1947. 164 págs.
E' oportuníssima esta "Collectio Decretorum ad sàcram Liturgiam
spectantium" e de grande utilidade, para não dizer necessidade, na mão de
todos os cultores da sagrada Liturgia, enfim para todos os sacerdotes. Esta
"Collectio" não deveria faltar em nenhuma biblioteca ele Padres seculares
e religiosos; sobreht~io deveria estar nas mãos de todos os professores
da Liturgia e dos Reitores de igrejas. Porque nela encontram reunidos,
em ordem cronológica, todos os decretos da S. Congregação elos Ritos
emanados por este S. Dicastério desde o ano de 1927 até 1946, como também documentos sobre a S. Liturgia publicados por outras Sagradas Congregações Romanas. A referida "Collectio" contém ao todo 129 documentos referentes à Liturgia, tornando os seus dois lndices - o das Dioceses
e Decretos e o alfabético - sobremaneira fácil e cômodo o seu manejo.
Todos os cultores da Liturgia e demais interessados que desejarem adquirir este precioso livro, dirijam-se a Edizioni Liturgiche, Roma, Via 24
Maggio 10, Italia.
Frei Aleixo, O. F. M.
47*
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De Jure Parochorum ad Normam CJC, pelo Pe. Ludovicus Fanfani, O. P.
Editio altera revisa atque notabiliter aucta. - Edit. Marietti, Turim,
Roma, 1936. XXIV+558 págs.
.
O A. não necessita de recomendação. Já é conhecida sua autoridade
no assunto. Quanto à obra, presentemente em segunda edição, não há quem
conteste sua oportunidade. Pois, quantos não sentem a dificuldade de tornar prático o estudo do CJC! Oferece o A. aos Párocos e Vigários um
meio seguro de conhecerem suas obrigações e direitos, não raro difíceis
de serem considerados em seu conjunto, por se acharem nos mais diver.sos Cânones do Código Eclesiástico. Percebe-se, por esta obra, com grande facilidade a relação de um cânone com outros, o que de outra forma
,exigiria de cada qual um profundíssimo conhecimento de todo o CJC. As
explicações dos cânones são claras e bem fundamentadas. Uma obra que
julgamos não deveria faltar na biblioteca de um Pároco zeloso pelo conhecimento e observância de seus direitos e deveres de pastor.
Fr. Nilo, O. F. M.

Praxis Processualis, por Felix M. Cappello, S. J. -

Edit. Marietti, Turim,
Roma, 1940. VIII +221 págs.
Já o título está a indicar que não se trata de uma exposição das
·normas do CJC. O A. tem em mira guiar o estudante através das múltiplas formalidades exigidas nas ações jurídicas, por meio de formulários,
não dispensando, porém, as explicações necessárias - restringindo-se neste ponto ao estritamente indispensável. Pelos processos aí desenvolvidos
e pelas notas concisas, torna-se um livro prático e precioso para os que
estudam ou lidam com casos processuais, sendo um informador rápido e
seguro do desenvolvimento do processo.
Fr. Nilo, O. F. M.

Pontificale Romanum. -

Domus Editorialis Marietti, Taurini Romae
1941, 1 vol. broch., págs.
Apresenta-se esta nova edição do Pontificale Romanum numa execução
técnica apreciável que bem corresponde à fama de que goza merecidamente
a casa editora Marietti de Turim. Infelizmente, porém, o canto gregoriano não é reformado conforme o Motu proprio de 22 de Novembro de
1903 e o Decreto da S. C. dos Ritos de 8 de Janeiro de 1904. Sem dúvida
este senão dificulta o uso deste Pontifical nas funções sacras. Não vemos,
aliás, a razão por que ainda se reproduz o canto gregoriano não reformado, uma vez que em outra parte, p. ex., o Rito da consagração de igreja segundo o Pontificale Romanum é editado com o canto gregoriano reformado. Temos em mão exemplares deste excerpto, bem como as melodias para as Ordenações e da bênção dos Santos óleos que se acham no
-conhecido "Liber usualis", editado por Desclée & Soe. Paris. O que, porém, mais nos admira é que o Pontificale em apreço à pág. 359 na mesma função litúrgica apresenta uma melodia em canto gregoriano não reformado e duas em reformado. O mesmo "Asperges me" figura na pág.
144 em melodia antiga, à pág. 359 em melodia reformada.
Fr. Desidério, O. F. M.

lnterpretatio Authentica Codicis Iuris Canonici et circa ipsum Sanctae Sedis
Jurisprudentia 1916-1940. - Domus Editorialis Marietti, Taurini - Romae 1940, VIII +452 págs.
Esta coleção das respostas autênticas dadas pela Comissão Pontifícia
-encarregada de interpretar os s. cânones é um suplemento necessário do
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C. 1. C. Além do trabalho colecionador o P. Mateus a Coronata indica
no rodapé não só o lugar respectivo nos AAS, mas ainda os comentários
correspondentes feitos nas revistas de direito canônico, principalmente nos
Periodica; outros comentários citados são do Jus Pontificium, Revue de
Commwzautés Religieuses, Apollinaris, Nouvelle Revue Théologique, The
Ecclesiastical Review, Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, Nederlandsche
Katholicke Stemmen, Theologisch-praktische Quartalschrift, ll Monitore
Ecclesiastico. Fora das respostas da Comissão Pontifícia ainda se acham
neste livro valiosos documentos do Sumo Pontífice, das Congregações e
Tribunais Romanos, documentos que facilitam a interpretação do Direito
canônico resp. dos cânones segundo o princípio: sentire cum Ecclesia. Um
lndice de coisas e um lndice cronológico otimamente redigidos tornam
esta coleção sumamente útil para todos que têm obrigação de se ocupar
com o Direito canônico.
Frei Desidério, O. F. M.
lnstitutiones ·1uris Canonici, ad usum utriusque cleri et scholarum, auctore
Ma t t h a e o Conte a Cor o nata O. M. C. Vol. 12 (1939) 979 pgs.:
Normae generales, De Clericis, De Religiosis, De Laicis. Vol. 11 2 (1939)
520 pgs.: De Rebus. Vol. m2 (1941) 717 pgs.: De Processibus. Vol.
1v2 (1945) 701 pgs.: De Delictis et Poenis. - Domus Editorialis Marietti, Taurini-Romae.
O nome do Pe. Mateus C. a Coronata não precisa de recomendação
especial; o nome já é recomendação. Os quatro volumes em apreço, todos
em segunda edição, tratam de toda a vasta matéria do Código de Direito
Canônico, excepto os Sacramentos. O método adoptado na exposição do
assunto é temático, e não o de simples explicação na ordem dos cânones.
E' riquíssima a literatura citada, a que facilita sobremaneira um estudo
mais aprofundado das questões de Direito Canônico para quem não quiser
contentar-se com as minuciosas indicações do autor. Particularmente útil
é esta obra para os religiosos (e as cítrias) por causa das numerosas
referências oportuníssimas que se lhes fazem também em assuntos em que
o Código não os menciona especialmente.
E' um verdadeiro prazer estudar com este autor o Direito da Santa
Igreja. Não duvidamos em dar preferência, sob vários pontos de vista, a
esta obra cm comparação com outros canonistas de grande e merecido
renome. O que surpreende na obra de Coronata, é a visão ampla de todo
o Direito canônico. Sem favor devemos contar o humilde capuchinho entre
os grandes canonistas do nosso tempo.
Alguns exemplos, escolhidos a esmo, sirvam de ilustração ao que acabamos de dizer: Ao tratar da consanguinidade e afinidade o autor dá a
terminologia até ao quarto e mesmo ao sexto grau, mostra a diferença
entre o cômputo do direito canônico e do civil, alega brevemente os casos,
em que o Código se refere à consanguinidade etc. A linguagm é concisa
(Vol. I, págs. 148-153). Pág. 375 do mesmo volume dá um magnífico resumo histórico sobre a eleição do S. Pontífice. Como era de esperar, o tratado "De Religiosis" se apresenta esmerado (págs. 602-893). Vol. II: O
magistério eclesiástico, em todas as suas ramificações, é explicado com firmeza clara, págs. 241-276. Vol. IV, págs. 39 ss. trata da maçonaria e das
associações semelhantes, abordando a questão do delito a respeito de todas as associações modernas que poderiam ser visados pelo cân. 2335,
como p. ex. sociedades teosóficas, Y. M. C. A., tão divulgada em nossa
terra, Y. W. C. A., sociedades espíritas, mostrando como se deve proceder na absolvição da censura.
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A obra prestará ótimo serviço; o uso é facilitado por um índice minucioso (Vol. V). Merece máxima divulgação este "standard-work" de
Frei Desidério, O. F. M.
Mateus a Coronata.
lnstitutiones luris Canonici, ad usum utriusque cleri et scholarum, auctore
Ma t t h re o Conte a C o r o n a t a O. M. C. De Sacramentis Tractatus
Canonicus. Vol. I ( 1943) pgs. XIII, 656: Praenotiones. De Baptismo, Confirmatione, Eucharistia, Poenitentia et Extrema Unctione. Vol. li (1946)
pgs. XI, 400: De Ordine. Vol. Ili (1946) pgs. XII, 1210: De Matrimonio. - Domus Editorialis Marietti, Taurini - Romae.
Com estes três volumes a obra das "lnstitutiones" de Mateus a Coronata é completa. Temos ai à disposição tanto das escolas como da cura
de almas um guia seguro através ela legislação eclesiástica. O tratado
De Sacramentis é volumoso, e longe de ser uma exposição seca, propõe
a doutrina dos sacramentos dum modo que tem em mira a aplicação prática, sem deixar de ser científico no rigor do termo. Assim,· o autor tratando do celebrante da santa missa, lembra brevemente o dogma e os fatos dogmáticos respectivos; ventila questões práticas a.a admissão de sacerdotes desconhecidos; aborda o problema pastoral ela comunhão das
crianças, a validade da absolvição sacramental pelo telefone ou pelo rádio. O sacramento do matrimônio ocupa todo um volume de mais de
1000 páginas. Resumindo podemos dizer que dificilmente se encontrará
um autor que tão amplamente corresponda às exigências que se fazem
a uma obra deste gênero. E' merecedora de elogios a Editora Marietti
por ter, em tempos tão difíceis, empreendido uma obra tão dispendiosa,
pel.a qual, no entanto, muitos lhe serão extremamente gratos. Forn:iulamos votos que esta célebre Editora continue a dar-nos obras deste qmlate,
fazendo assim honra ao seu título de Domus Editorialis S. Sedis et S. R.
Congregationis.
Frei Desidério, O. F. M .

.

Manuale Practicum Iuris Disciplinaris et Criminatis Regularium, auctore
Domus EditoriaP. Ma t t h re o Conte a Cor o nata, O. M. C.
lis Marietti, Taurini - Romae, 1938. 274 pgs.
Não só pela sua erudição já assaz conhecida, mas ainda pela experiência prática o P. Mateus a Coronata se recomenda para escrever o livro
em apreço. O célebre capuchinho é, há anos, Examinador e Juiz Sinodal de
uma das mais importantes arquidioceses da Itália. Como religioso e perito
poderá indicar com segurança os caminhos a observar nos intricados,
desagradáveis, mas infelizmente necessários processos contra os que por
fraqueza ou por maldade enveredam pelo caminho do pecado ou do crime. Como até o presente não se publicou uma obra que tratasse deste
assunto em toda a extensão e fosse adaptado ao uso prático, podemos
afirmar sem exagero que este manual é de suma utilidade, para não dizer, necessidade, para todos os Superiores e ministros dos tribunais, e de
todo inélispensável para os Superiores que não dispõem do tempo para
os estudos que este gênero de processos requer. A obra é dividida em três
livros: 1. As várias proceduras judiciais e extrajudiciais; II. Elenco de delitos contra os quais os Superiores podem e devem proceder; Ili. Oitenta
fórmulas utilíssimas para a praxe, compostas, em grande parte, pelo próprio autor. A obra, pelo título se destina aos Regulares; no entanto presfará ótimo serviço também aos Ordinários e às Ct'trias diocesanas.
Frei Desidério, O. F. M.
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A Função da Analogia em Teologia Dogmática, pelo Pe. Dr. M. T e i x e ira-Leite P e n i d o. Tradução autorizada e revista pelo Autor, do Pe.
Dinar te Duarte Passos, C. M., Editora Vozes Limitada 1946
468 págs. Cr$ 50,00.
'
'
O Autor, já bastante conhecido na Pátria e fora, nesta obra se propôs
estudar as aplicações teológicas da doutrina de S. Tomás sobre a analogia interpretada e fixada por Caetano. Deixa pois de lado as explanações sobre o valor filosófico da analogia tomista, contentando-se tão só
com os necessários prologômenos no capítulo 1, e sobre os problemas históricos da questão. Quer, pois, resolver as dificuldades estritamente teológicas e pôr "em relevo, num ensaio de síntese, a importância capital da
analogia", que constitui de fato "uma chave de abóboda, uma noção central
e universal, sem a qual se torna impossível compreender qualquer coisa
de metafísica e, com mais forte razão, de teologia especulativa". Conseguiu-o magnificamente.
Divide-se a obra em duas partes. Parte I: Caráter analógico do conhecimento teológico. Parte II: Algumas aplicações teológicas da analogia.
Donde, a primeira parte se ordena toda à segunda. Na primeira parte,
após o capítulo 1, cm que expõe os preliminares filosóficos da analogia:
sua natureza, divisão, fundamento ontológico e conhecimento por analogia, desce no capítulo li a tratar do conhecimento da natureza de Deus,
e no capítulo Ili, do conhecimento dos mistérios, ressaltando cm ambos
o papel relevante da analogia. Na segunda parte, aplica a analogia à
Trindade (capítulo 1); à Geração do Verbo, às Relações Subsistentes e
ao problema "quid tres"?; depois ao Conhecimento de Criação (capítulo
li), em seguida, à União Hipostática ( capítulo Ili) e finalmente à Transubstanciação e Presença Real (capítulo IV). Coerente com a escola a que
se filia, combate severamente o Padre Descoqs, os Simbolistas, os Modernistas, etc. e traz à balha curiosíssimas e conhecidas correntes antianalógicas.
Destaca-se o livro pela clareza, profundidade, elegância e ortodoxia
de expressão. E percorre toda a questão. Seria útil esboçar detalhadamente o conteúdo da obra, o que não fica bem na secção bibliográfica nem
há tempo para tanto. Melhor é, pois, enviar os leitores à mesma obra,
onde sobremaneira os professores e especialistas de teologia dogmática
terão muita coisa que aprender de tão insigne professor numa obra tão
primorosa.
Quanto à apresentação, nada a objetar-se: o livro é uma das boas
edições da Editora Vozes, que muito merece de a ter dado a lume.
Padre H. C. L. (S. Paulo)
Opera S. Thomae Aquinatis. Editio Taurinensis. - Marietti, Taurini-Romac.
Esta edição é bem conhecida de quantos estudam Sto. Tomás. Não
haveria necessidade de apresentar aos leitores da REB esta edição, não
fosse necessário comunicar que estes volumes estão novamente à disposi-·
ção de quem os queira adquirir. A casa Editora Marietti de Turim reeditou
em 1942 os 5 volumes das "Quaestiones Disputatae et Quaestionl;!S Duodecim Quodlibetales", cerca de 2000 páginas. E' a sétima edição destas
obras de Sto. Tomás nesta casa. Prova suficiente da qualidade e utilidade
da edição. Volumes pequenos, impressão nítida, texto bom - e sobretudo
preço ao alcance de todas as bolsas. A "Summa Theologica", com comentários e índices, 6 volumes com cerca de 4500 páginas, anda na vigésima edição. A "Summa Contra Gentiles", na vigésima primeira. Na mesma
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apresentação vem a "Catena Aurea in Quattuor Evangelia", o "ln Evangelia S. Matthaei et S. Joannis Commentaria", "ln omnes S. Pauli Apostoli Epistolas Commentaria", "ln Metaphysicam Aristotelis Comrnentaria",
"ln Decem Libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Expositio", "ln
Aristotelis Librum de Anima Commentarium", o "Opusculum de Ente et
Essentia" etc. Não resta dúvida que o texto da Edição Leonina é melhor.
Todavia, a Edição de Turim continua um texto aceitável, e sobretudo de
preço acessível. Da "Summa Theologica" e ela "Summa contra Oentiles"
existem muitas edições baratas e boas. As demais obras de Sto. Tomás,
porém, são de edição mais rara e são geralmente menos acessíveis. Enquanto não aparecerem os volumes da edição manual Leonina, com o texto
crítico, a edição de Turim ainda será a preferível. E de certo passarão
anos até que, nas presentes dificuldades de após-guerra, estas edições
possam ser feitas. A REB por isto relembra a todos os seus leitores a existência da "Editio Taurinensis". Infelizmente os exemplares das obras de
Sto. Tomás no Brasil ainda são relativamente raros, e os estudantes de
teologia, com poucas excepções, nem se lembram de os adquirir. Isto se
explica em parte pelo fato que raras vezes se vêem estas obras expostas
em livrarias de nossa terra. A Teologia e a Cura de almas lucrariam por
certo, se em muitas estantes aparecessem os volumes de Sto. Tomás na Edição de Turim, que estão à venda na Editora Vozes.
Fr. Constantino /(oser, O. F. M.
Summa Contra Gentiles, S. Thomae de Aquino Doctoris- Angelici. Editio

Leonina Manualis, Romae, Apud Sedem Commissionis Leoninae et Apud
Libreriam Vaticanam, Desclée & C. / Herder, 1934, 1 vol. br. 170 x 246
mm, VI +584 págs.
Este volume não é uma novidade, nem tencionamos apresentá-lo aos
leitores da REB com estas linhas. Temos em mente, apenas, relembrar que
existe, e que agora, à medida que se vão restabelecendo as relações comerciais entre a Itália e o Brasil, é novamente acessível a todos. Tratando-se de um volume da edição manual da Leonina, não precisa de recomendação. Todos sabem o valor desta edição. Este volume da "Summa
contra Oentiles" mereceu atenções especialíssimas dos Editores, que procuraram resolver o problema crítico do melhor modo possível ao método
histórico. A descoberta cio autógrafo de Sto. Tomás, em vez ele resolver o
problema, ainda o tinha complicado. E' que nenhum cios códices manuscritos ela "Summa contra Oentiles" dá o texto exato do autógrafo. Supõese, assim, que o autógrafo não seja a redação definitiva, feita por Sto.
Tomás, mas apenas um dos rascunhos anteriores à cópia definitiva. Os Editores apresentam-nos neste volume o resultado da comparação de 152 códices manuscritos desta obra de Sto. Tomás, - todos os códices que se
conheciam na época em que a edição foi feita. É, portanto, o texto mais
seguro que atualmente possuímos.
Na edição manual omitiram-se as anotações criticas que justificam
a redação impressa. Omitiram-se ainda os comentários cio Ferrariense, que
acompanham a edição grande da Leonina (Tomos XIII-XV). Para trabalhos científicos pràpriamente ditos, naturalmente será necessário recorrer
às anotações críticas e aos comentários ela edição grande. Para quaisquer
outros trabalhos, porém, e mesmo para a leitura repetida necessária em
trabalhos científicos, será preferível a edição manual. E' mais. fácil ma-
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nejá-la. Os editores, além disto, souberam dar-lhe uma feição atraente,
empregando ótimo papel, tipos elegantes e disposição gráfica convidativa.
Fr. Constantino Koser, O. F. M.
Auctoritates Conciliorum et Iuris Canonici et Civilis citatae in editione Leonina Maiori Summae Theologiae et Summae Contra Gentiles S. Thomae
de Aquino. Extractum ex Tomo XVI editionis Leoninae Operum Omnium
S. Thomae Aquinatis, Romae, Apud Sedem Commissionis Leoninae, 1943,
1 vol. br. 163 X 236 mm, 24 págs.
Tabulae Schematicae, Cum Introductione de Principiis et Compositione Comparatis Summae Theologiae et Summae Contra .Gentiles S. Thomae Aquinatis, Quas exaravit Clemens Stephanus Suermont O. P., Praeses Commissionis Leoninae. Romae, 1943. Prostat Apud Casa Editrice Marietti,
1 vol. br. 160X230 mm, 52 págs.
Entre os muitos males acarretados pela guerra, conta-se também o de
ter atrasado notàvelmente as grandes edições críticas em curso. ·Também a
Comissão Leonina, encarregada da edição crítica das obras de Sto. Tomás, sentiu as dificuldades. Em 1939 .iá estava bem adiantada a preparação do XVI tomo das obras de Sto. Tomás e em 1943 ainda não estava
ultimada. Este tomo todo se compõe de índices. O plano antecipadamente divulgado do tomo mostra que os membros da Comissão tencionavam
fazer trabalho exaustivo. Elaboraram índices tanto para o texto de Sto.
Tomás, quanto para os comentários impressos na edição crítica, e ainda
das próprias remessas dos editores. Não deixaram de fazer índices especiais nem mesmo das partes canceladas no autógrafo da Summa Contra
Gentiles. O tomo se divide em duas grandes partes: lndices de Autoridades, e lndice da matéria. Em Janeiro de 1943 já estavam impressas 371
páginas deste volume de lndices, e, a julgar pela disposição adoptada, o
volume todo irá ter seguramente outro tanto de páginas. Enquanto se
aguarda o volume, os Editores resolveram publicar estes dois excerptos,
dando assim aos estudiosos um instrumento pràticamente indispensável ao
estudo e uso dos volumes IV até XV da edição Leonina. Não sabemos
se entrementes a impressão cio volume XVI chegou a bom termo. O volume completo de certo prestará melhores serviços que estes excerptos.
Fr. Constantino /(oser, O. F. M.
Não perderão, porém, o seu valor.

De Integritate Confessionis, auctore P. T h o ma Vi 11 ano v a G e r s ter
a Zei 1, O. F. M. Cap., Marietti, Turim 1934, VIII+115 págs.
Um livrinho precioso cuja importância e utilidade é posta em relevo
pelo conhecido adágio de S. Afonso: "Afirmo que se acha em estado de
condenação todo o confessor, que sem a suficiente ciência se atreve a ouvir
confissões." Depois de uma breve instrução sobre o sacramento da penitência, o autor expõe os princípios que dizem respeito à matéria da acusação, para, na segunda parte, abordar as questões práticas da integridade
formal e das causas que podem justificar a falta de integridade material.
Na terceira parte, que poderíamos taxar de catequética, são indicados os
meios para garantir a integridade da confissão. Um suplemento de catorze
casos insinua a prática a seguir no confessionário.
Frei Desidério, O. F. M.
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De Matrimoniis Mixtis eorumque Remedlis, auctore F r a n c i s c o Te r
H a ar C. SS. R. - Marietti, Turim 1931, Vlll+195 págs.
O problema dos matrimônios mistos é certamente um dos mais dolorosos da cura d'almas. Portanto, não deixa de ser oportuna uma obra
como o livrinho do redentorista Ter Haar, que "ex professo" trata desta
questão espinhosa. Não é, de fato, supérfluo frisar os princípios que devem
reger este assunto, pois não raro se encontra, entre os pastores d'almas,
uma praxe demasiadamente indulgente. Ter Haar não tarda em estigmatizar este proceder e apontar-lhe o resultado funesto. E' impressionante a
estatística pastoral dos matrimônios mistos. Gregos e troianos estão de
acordo que a parte prejudicada, em geral, é a católica, o que, em termos
concretos, significa apostasia e irreligiosidade. Em face disso o autor exige
uma severidade prudente na permissão de matrimônios mistos. E como prevenir é melhor do que remediar, insiste no dever pastoral de dar aos fiéis
a necessária instrução.· E' um dos pontos a que bem se pode aplicar a
exortação de S. Paulo: "Insta opportune importune" (2 Tim 4, 2). Em
nosso país, em que se estão infiltrando numerosas seitas protestantes, é
de grande atualidade o assunto, e, por isso, de máxima utilidade o presente livro que, com a sua clareza e severa sobriedade, é um guia seguro
para quem se tornou sinceramente exemplar do rebanho (1 Ped 5, 3).
Frei Desidério, O. F. M.

S. Francesco d' Assisi e la sua "Gente poverella", por Frei A g o s t i n h o
G e 111 e 11 i O. F. M. - Società Editrice "Vita e Pensiero", Milão, Itália,
2." ed. 1946, 290 págs.
Durante a guerra não diminuíram as atividades literárias e científicas
do Pe. Gemelli. Publicou numerosos escritos sobre variados assuntos. Por
exemplo: La selezione dei moderno solda to; Biologia e psicologia; La responsabilità nelle azioni umane dai punto de vista della psicologia e della
psichiatria; L.'operaio nelln industria modc:·na; L'orientamento profissionale
dei giovani nella scuola. E outros. Embora muito ocupado com pesquisas
científicas e preocupado com a reconstrução dos edifícios da Universidade do Sagrado Coração de Jesus, completamente destruídos pela guerra,
o Pe. Gemelli não pôde resistir ao desejo de publicar mais um livro sobre
assuntos franciscanos. Com "li Francescancsimo" (já na 6." edição; tradução vernácula: Editora "Vozes") não esgotou o assunto.
"Como o ideal franciscano é a razão de minha vida - escreve Gemelli
no prefácio da obra ora em apreço - ninguém ·se admirará se também
após ter publicado aquele volume (li Francescanesimo), eu tenha continuado a meditar sobre o mesmo assunto, para mim inexaurível, e tenha
sentido a necessidade de escrever, de quando em quando, outras páginas,
para tornar conhecidos outros aspectos de São Francisco e daquela "gente
pobre" que em torno dele se agrupou."
O volume contém os seguintes capítulos: S. Damião, oásis de paz; O
Alverne como eu o vi; São Francisco, a cópia mais fiel de N. S. Jesus
Cristo; A espiritualidade Franciscana; Introdução à leitura dos "Fioretti";
A doutrina ascética de São Boaventura; São Bernardino de Sena, um franciscano perfeito; Os estigmas de São Francisco.
Estes estudos são interessantes e apresentam, também para quem está
familiarizado com as coisas franciscanas, aspectos novos. O tratado sobre
os estigmas, por ex., é um tratado de mestre. Gemelli está na· sua especialidade. "Introdução à leitura dos "Fioretti" merece acompanhar a próxima
Fr. V. Berri, O. F. M.
edição vernácula dos "Fioretti".
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qua fue padrino de casamiento,
B. Aires 1944, 196 pp.
Br. Cr$8,00
Granger, A. M., O. P., Comment
P1·éparer son Mariage? Montréal
1942. 204 pp.
Cr $20,00
Grimaud, A. C., L'IDpouse attraite du
Foyer. Pal'is 1946. 310 pp. Cr$ 25,00
- Non-Mariées. 258 pp.
Cr$ 25,00
- Bébé grandit. 280 pp.
Cr$ 25,00

-

La Vie Splrituelle du Prêtre Sé-

culier. 200 pp.
crs 25,00
Prêtre? ... Pow·quoi pas? 115 pp.
CrS 10,00
- Futurs ll:poux. ~20 pp. CrS 30,00
- Futw·es Religieuses. 290 pp.
Cr$25,00
- Futures ll:pouses. 312 pp.
Cr$30,00
- Futurs Prêtres. 252 pp. Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
- Mamans. 236 pp.
- Foyers Brisés. 284 pp. crs 22,00
Guerrero, E., Fundamentos de Pedagogia Cristiana. 383 pp. Madrid
1945.
Cr $80 00
Fõrster, F. W., La escuela y el daracter, B. Aires, 1941, 204 pp.
Br. Cr $15,00
Gulbert, J., A Entrada na Vida.
Põrto, 1939. 125 pp. Br. Cr$ 8,00
Hoornaert, P. O., S. J., El Combate
de la Pw·eza. Santander 1946. 259
pp.
C1·$ 45,00
Klug, Dr. I., Les Profondew·s de
L' Ame. 490 pp.
Cr $60,00
Laburú S. J., J. A. de, La Salud
Corporal y San Ignacio de Loyola. Montevideo, 1938. 168 pp.
Broch. Cr$ 18,00
Lcdlt, J. H., s. J., Polltique et
éducation, Montréal 1941, 321 pp.
Br. Cr $35,00
Léon, Frêre, Formation Religieuse
et Méthodes actlves. Mont1·éal.
176 PP.
Br. Cr $15,00
- Hors des Sentiers Battus. Essal
de Méthodologie Nouvelle. 4 vols.
Cr $60,00
146-176-157-111 pp.
- Pour mleux enseigner, 132 pp.
Cr$15,00
Marie-France, Mamans, avec énergie. . . 150 pp.
Cr$ 18,00
- Mamans, avec le sourire ... 148
PP,
Cr$ 18,00
Pinho, M. Regresso Ao Lar. Põrto,
1944. 698 pp.
Cr$ 40,00
Plus, Hacia el matrimonio, B. Aires
Br. Cr $16,00
1943, 112 pp.
Poppe, E., Pr., La Dlrectlon Splrituelle des Enfants. Avec un appendlce sur la Dlrection des
Orands. 100 pp.
Cr$· 12,00
Surbled, Dr. o., Conselhos aos Adolescentes. Porto, 1942. 220 pp.
Cr$ 12,00
- Conselhos às Raparigas. Porto,
1942. 180 pp,
Cr$ 12,00
- Conselhos aos Rapazes. Porto,
1944. 160 pp.
Cr$ 10,00

Vllahur, Maria Rosa, I.a jovcn ante
la vida. B. Ah-es 19-l5. 161 pp.
Broch. C1· $18,00

SOCIOLOGIA
Andrea, M. M., Catolicismo Social.
Bienos Aires, 1945. 312 pp.
Cr$ 28,00
Anônimo, Opinlons, Tribune D'Information sur les Problêmes de l'Aprês-Guerre. Montréal, 1943. 159 pp.
Cr$ 18,00
Azpiazu, J., S. J., Moral profisional
económica,.B. Au·es 1940, 430 pp.
Enc. C1· $45,00
Baribeau, c., Lcçons socialcs, Montréal 1942, 213 pp. Bl". C1·$25,00
Bornc, E., y IIeni'y, F., El Trabajo
y cl 1-Iomilre. Buenos Aires 1944.
190 pp.
CrS 28,00
Brena, T. O., Corporativismo de
Associación, Montevideo 1937, 325
PP.
Br. Cr $15,00
- La Tragcdia Actual, Montevideo
1941, 120 pp.
Br. C1· $10,00
B1·uhel, c., La 1·econstrncci611 social
seg(m el plan de Pio XI, B. Aires 1943, 4.81 pp.
Enc. Cr $40,00
Coleus, P. L., A Formação dos Dirigentes da o'bras Sociais. 244 pp.
Cr$10,00
Delayc, E., S. J., Elément-s de Morale Sociale. Montréal. 195 pp.
Br. Cr $18,00
Dautiiis, E., Lrço~1s l.:.lémentaircs de
Morale Sooialc ci'apres l'enseignemc11t eles Encycliques Pontificales.
190 pp. Paris 104.U.
Or$ 22,00
Gomlla, G., P1·incipios bâsicos de
m1 orden internacional, B. Aires
1943, 350 PP.
Br. 01· $32,00
Gurlan, W., El Bolchevismo. Barcelona, 1932. 325 pp. Enc. Cr$ 60,00
Hac3sic, J., El 'frabajo y la Moral.
Buenos Aires 1U44. 292 pp.
Cr$ 40,00
Lachauce, L., O. P., Nationalisme
ct 1·cligion, Ottawa 1!>36, 195 pp.
Br. Cr $20,00
Lalh!maut, D., Pdncfpics católicos
de acclón clvica, B. Aires 10-11,
280 PP.
Br. Cr $20,00
Lamarche, Thomas M., O. P., Comment Rendre l'Argent au Pcuple.
3 vol. 238-229-205 pp.
Br. Cr $45,00
Laurcnt, L. & E. L., O. 1''. M.·,
Autour de "Re1·um Nova1·um".
Montréal. 86 pp.
Br. Cr $15,00

Lc,·assor, R., Manuel pour les cucles
d'étutles. Montréal 1930, 217 pp.
Broch. Cr $20,00
rassage, H. du, S. J., Moral e Capitalismo. Porto. 231 pp. Cr$ 18,00
Pinto, E., l"rancisco de Asis y la
Revolucion
Social,
Montevideo
1940, 109 pp.
Bl". Cr $10,00
Pio XII, La familia crlstiana. Discursos a los recien casados (19391043). B. Aires 1945, 415 pp.
Broch. Cr $40,00
Pius, R., S. J., Frente al t1·abajo,
B. Aires 1942, 182 pp. Br. C1· $7,00
Riesco, G., San Augustfn, maestro
de nuestro Uempo, B. Aires 1943,
285 pp.
Br. C1· $28,00
- ~iberalismo y catolicismo, B. Aires 1938, 166 pp.
Br. 01· $12,00
mviei·e, I., Sur le Devoir d'lmprévoyance. 336 pp.
01· $30,00
ltolim, F. J., O. F. M., O Comunismo.
Lisboa. 2 vols. 708 pp. Cr$ 40,00
Rouzic, L., o Pai. Po1·to 1939 209
pp.
CrS 12,00
i-intLw, e., o: P., Manuel d'l!:tude
et d'Actioa :.:lociales. 362 pp. Bélgica 1945.
crs 90,00
Schilge11, H., S. J., Normas morales
de educactón sexual, B. Aires
1940, 278 pp.
Br. Cr $16,00
Sylvestre, P. A., L'Unité Sociale, Esquisse d'ontologie soclale thomiste, Moutréal, 1940. 280 pp.
Broch. CrS 28,00
''.i.rios, Cüd<J Social. Esquisse d'une
synthêse sociale catholique. Montréal 194'!, 106 pp. Broch. Cr $10,00
Vlance, G., Força e Fraqueza do Socialismo. Porto, 1936. 256 pp.
Cr$ 15,00
Vila Crcus, P., Manual de orientacioncs sociales. 430 pp.
Enc. Cr $45,00
Viollet, J., La educación por la familia, B. Aires 1944, 142 pp.
Br. C1· $9,00
Vuillermet, F. A., La vocación al
mat1·imonlo, E. Aires 1944, 232 pp.
Br. C1• $12,00
\Vi-ight, J. J.. National patriotism
in papal teacl1i11g, Newman Book
Shop 1943, L:: :r + 358 PP.
Enc. Cr $70,00
Tetens, T. H., Cristianismo, IIillcrismo, Bolchevismo. Buenos Ail'cs, 97
pp.
CrS 10,00

APOLOG:11:TICA
Bene<let, R., Que es el esph·ltismo
mod.emo?, B. Ail'es 1940, 179 pp.
Bl'. 01• $8,00
Brandão, P. A., A Santa Missa. 334
pp. Porto 1945.
Cr$ 15,00
O Maiol' Milagre de Jesus. 223
pp. Porto 1944.
Cr$ 10,00
- Que é Jesus Cristo? 179 pp. Porto
1947.
Cr$ 12,00
Buil, N. M., Las razones de creer,
Montevldeo 1943, 261 pp.
Br. Cr $18,00
- Yo Católico y tu que ... ? Montevideo, 1940. 74 pp.
Broch. Cr$ 4,00
Carmo, Dl'. M. do, Porque Jw·ei
Crer em Deus. Lisboa 1944. 170
pp.
Cr$15,00
Cortés, D., Ensayo sobre el Catolicismo, el Libel'alismo y el Socialismo. Buenos Aires 1343. 328 pp.
CrS 36,00
Laburú, J. A., S. J., Jesucrlsto es
Dlos? Montevldeo, 1942. 124 pp.
Cl' $15,00
- Jesucristo y la eucal'istia, Montevldeo 1944, 107 pp. Br. C1· $15,00
l\loillot, A. H., L'Egllse de Jésus. 154
pp.
01'$ 16,00
lUorell, P., S. J., Migalhas de Doutrina. 102 pp. Porto 1940.
Cr$ 7,00
O'Brien, J. A. , La foi de millions
de croyants, Montréal 1942, - 561
pp.
Br. -Cr $35,00
Ségur, M. de, Perguntas e Respostas
Concisas e FamlUares às Objeções
mais Vulgares contra a Religião.
Porto 1946. 181 pp.
Cr$ 15,00
Silva, D. M. ela, O Que Pode um
Aldeão em Favor da Fé. 2:!3 pp.
Porto 1945.
CrS 10,00
Vários, Essays ln order. N. Y. 1940,
243 pp.
Enc. Cr $25,00
DOGMATICA
Bover, P. J., S. J., A Mediação Unive1·sal de Maria. Porto 1930. 112 pp.
Cr$ 5,00
Bujanda, J., S. J., Manual de Teologia Dogmática. Livraria Apostolado da Imprensa, Põrto, 1944.
Formato portá.til. 618 pp.
Enc. Cr$ 50,00
C. M., Primauté de Saint Joseph
d'aprês l'Eplscopat Catholiquc ct
fa Théologie. Montréal, 1945.
513 pp.
Droch. CrS 40.00

Denzinger, H., Enchiridion Symbolorum Ddinitionum et Declnrationum de Rebus Fidai et Morum.
Barcelona 1946. 7-18 pp. Cr$ 120,00
Garrigou-Lagrange, R., O. P., El
Sentido Común. La Filosofia dei
Ser Y las Fórmulas Dogmáticas.
361 pp. Buenos Aires, 1944.
Cr$ 64,00
- El Se11tido dei Mistcrio y el Claroscuro Intelectual, Natural y Sobrenatural. 293 pp. Buenos Aires,
Cr$ 52 00
1945.
Hcntrioh, G., et i\loss, R. G., Petitionc1; de Assumptlone Corporea
B. V. Marine in Caelum Definicmcla ad Sanctam Sedem Delatae. 2
vol:.. Roma 1942. 1061-1108 pp.
CrS 200,03
Hn·vé, e. J. M., S. 'I'h. Dr., Manuale
Theologiae Dcgmnticae. 4 vols. enc.
- Montreal 1939. 6<!5-380-636-720 pp.
CrS 200,00
Ju.gie, M., A. A., La Mort c.t l'Assomptlon ele la Sainte Vi(l'!.P, Etude Historico-Doctrinale. Vaticano
1914. 747 pp.
C1;$ 80,00
Iwsters, L., S. J., Ln Igleria de ·Nuestra Fe. Fundamento Teológia de
la Doctrina Católica. Brisgovia
1939. 220 pp.
Cr$ 45,00
Labrecque, C. e., Consultatlons
Théologiques. Québec, 1945. 682 pp.
Cr$ 80,00
Po!1!c, Msgr. J., Ph. D. D. D.,
Dogmatic Theology. 12 vols. 470299-365-311-171-185-443-328-410-270252-164.
Enc. CrS 700,00
Scheeben, M. J., Las Maravillas de
la Gracia Divina. Buenos Aires,
Cr $80,00
1946. 504 pp.
Ta.nquerey,
Synopsis
theologlae
dogmaticae, 3 vols. E11c. Cr $330,00
Broch. Cr$ 300,00
Synopsls
Theologlae
- Brevlor
Dogmaticne. 825 pp.
Cr $80,00
MORAL

Arregui, A. M., S. J., Summarium
Theologlae Moralls. 661 pp. Papel
Biblla.
Enc. Cr $70,00
Enc. melhor Cr$ 85,00
Azpiazu, J., S. J., Los Precios Abusivos Ante la Moral. Buenos Aires
1945.. 228 pp.
Cr $30,00
I:lnyón, J. G:.ll"!l::l., Medicina y Moral,
B. Aires 1943, 325 pp.
Enc. Cr $45,00

Bonatto, J., Rellgtón y moral, B.
Aires 1943, 395 pp. Enc. Cr$ 45,00
Charmot, F., O Amor Humano. Lisboa. 386 pp.
Cr $20,00
Gillet, M. S., La moral y las morales, B. Aires 1942, 292 pp.
Br. Cr $20,00
Guchteneere, R., A Limitação da Natalidade. B1·aga. 241 pp. Cr $20,00
Hoppenot, Pe. Joseph, a. J., Catecls•
mo do Matrimônio. Põrto, 270 pp.
Broch. Cr$ 8,00
Laburú, J. A. de, S. J., Las playas
en su aspecto moral. Montevideo,
1936. 32 pp.
Broch. Cr$ 2,00
- Jesucristo. y el Matrimonio. Montevideo 1945. 131 pp.
CrS 15,00
Lhomme, P., Mariage et Fécondité
selou les exigences de la Ioi morale. 55 pp.
Cr $6,00
Manzonl, A., Observaciones sobre la
Moral Católica. Buenos Aires 1944.
352 pp.
Cr$ 45,00
NoldJn, s. J ., Summa theologiae
moralis, 1940-41, 3 vols. enc.
Cr$220,00
Rnlz, O. E., S. J., El arte y la
moral, Montevideo 1941, 319 pp.
Br. Cr $25,00
Surbled, Dr. O., A Moral nas suas
Relações com a Medicina e a Higiene. Porto, 1940, 4 vols. 284-284317-277 pp.
Broch. CrS 90,00
Idem Encadernado Cr$ 140,00
Tanquerey, Brevior Synopsis Theologlae Moralis et Pastoralis. 799
pp.
Cr $80,00
- Synopsis Theologiae Moralis et
Pastoralis. 771-839-694 pp.
Cr$330,00
Broch. Cr$ 300,00
DIREITO CANÔNICO
Campeio, Fl'. J., O. F. M., De Indul-

gentiis Seraphici Ordinis Hodie Vigentibus. Disquisltlo Historico-Canonica. Compostellae 1943. 678 pp.
Cr$120,00
Codex Iurls Canonici, Ed. Vaticana,
reimpressa nos Estados
Unidos, The Newman Book Shop,
1944, 928 pp. (com notas).
Enc. Cr $75,00
Codex Iurls Canonlci, Ed. Vaticana,
reimpressa no Canadá, 1943, 918
pp. (sem notas).
Enc. C1· $60,00
Domínguez, L. M., Morin, B. A., &
Anta, M. C. Código de Derecho Canónico, texto latino y versión cas-

tellana, con jul'lsprudencla y comentarlos. 860 pp. Madrid, 1945.
Cr$ 175,00
Leite, A., S, J., Competência da Igreja e do Estado sob1·e o Matrimônio. Porto 1946. 250 pp. C1·$ 45,00
PASTORAL
Bon, Medicina Catolica. Argentina.

608 pp.
Br, Cr S60,00
· Camele, Mons. C. J. M., La Formaclón dei Clero. Buenos Aires 1942.
92 pp.
Cr $15,00
Dalla Costa (S. E. el Card. Elias) A
mis sacerdotes. B. Aires, 1943.
173 pp.
Broch. Cr$ 12,00
Konz, P. M., S.V.D., Manual de
Canto Gregoriano. Buenos Aires
1944. 168 pp.
e~ s20,oo
Noppel, e., S. J., Shepherd of sou!s,
Herder 1939, 203 pp. Enc. C:· ".'60.00
Pastorem, F., Servitude et Gra:,cleur
de la Maladie. 262 pp. Cr $25,00
Perardl, G., Novo Manual do Catequista. Lisboa. 622 pp.
Broch. Cr $40,00
- Pequeno Manual do Catequista.
Lisboa, 1934. 383 pp. Br. Cr$ 20.00
Splrago, F., Catecismo Católico Popular. Trad. do Dr. A. Bivar. 3
vols. União Grãfica, Lisboa, 1944.
433-564-406 pp.
Br. Cr$ 75,00
Roeggl, A., O. B. B., Le ConfessioCr S10,00
nal. 112 pp.
Sellmalr., J., El Sacerdote en el Mundo. Buenos Aires, 1946. 370 pp.
Enc. Cr$ 65,00
S. ESCRITURA
Enehh-ldlon Biblicum. Documenta
Ecclesiastica Sacram Scripturam
Spectantia. Roma 1927. 194 pp.
CrS 15,00
FiWon, L. CI., Vida de N. Sefior
Jesucristo, B. Aires 1944, 2 vols.
641 e 821 pp.
Enc. Cr $220,00
Gramatiea, A., Biblia Vulgata. Editio Vaticana. Buenos Aires 1943.
1184 PP.
CrS 250,00
Holzner, J., San Pablo, Heraldo de
Cristo, Barcelona 1946, 482 pp. +
42 gravuras e 1 mapa.
Enc. em pano CrS 130,00
Matos Soares, Pe., Blblla Sagrada,
Antigo e Novo Testamento, Põrto
1939, 4 vols.
Enc. Cr $110,00
- Os Quatro Evangelhos, Pôrto,
1945.
Broch. Cr$ 5,00

-

O, meu Evangelho, Põrto, 1944.
Devocionário.
Enc. Cr$ 15,00
Leal, J., B. J., Os Evangelhos e a
Critlca Moderna. Porto, 1945. 302
pp.
Cr$ 28,00
HOMILJl:TICA

Andrea, Mons. M. de, El evangello
y la actualldad, B. Aires 1944,
vol. 1, 285 pp.
Br. Cr $28,00
- Idem, vol. 2, 314 pp.
Br. Cr $28,00
- Perturbación social contemporanea, B. Aires 1944, 259 pp.
Br. Cr $28,00
Barblerl, A. M., La verdad en el
eter
(Alocuções radiofônicas),
Montevidéo 1938, 326 pp.
Br. Cr $25,00
- En la tarde, Montevideo 1942, 268
PP.
Br. Cr $20,00
- Biembra. Montevidéo 1947. 222 pp.
Cr$18,00
- Riego. 1943, 442 pp.
Cr$ 25,00
- Abriendo el Bw·co. 1946. 170 pp.
CrS 15,00
- Hacia :S:1. 1945. 125 PP.
CrS 12,00
- Luz en la Sombra. 1945. 96 pp.
CrS 10,00
Bover, P.J.M., B.J., Epistolas Dominicales. del Afio Eclesiástico.
301 PP.
Cr $25,00
Desmarals, M., O. P., Cathollques d'auJourd'hul. Radiocauseries,
Montréal 1941, 230 pp.
Br. Cr $28,00
Faria, D. José Lopes Leite de, Verbum Dei. - Homíllas para os Domingos e Festas de Preceito. 515
pp,
Cr $20,00
Gattet, B., P. S. s., Expllcatlon du
Pontlflcal. Sermons de retraites,
Montréal 1943, 374 pp.
Br. Cr $38,00
Laborie, Ph. G., Le Prédlcateur des
Retraites de Pl·emlere Communion.
Paris 1926, 415 pp.
Cr$ 45,00
Longhaie, R. P. G., La Prédlcation.
Grands Maitres et Grandes Lois.
Paris 1927. 490 pp.
Cr$ 45,00
Oliveira Dias, J., S. J., Elementos
de arte concionatória, Põrto 1936,
554 pp.
Enc. OrS 35,00
Perreyve, A. H., Sermons. Oeuv1·es
Posthumes. Paris 1924. 376 pp.
Or$30,00

Pinto, A. F., Fundamentos e Explicação da Ladainha do Coração
de Jesus. Porto 1946. 135 pp.
OrS 10,00
- Parábolas de N. S. Jesus Cristo
com Reflexões. Porto 1947. 142 pp.
Cr$15,00
Rollm, P. J., O. F. M., Homlllário
Dominical. Lisboa 1945. 390 pp.
Cr$20,00
- 2.0 vol. Lisboa 1946. 323 pp.
Cr$20,00
T6th, Mons. T., Venga a nós el tu
reino, B. Aires 1944, 295 pp.
Br. Cr $45,00
- La Joven de Caracter. Buenos Aires, 1945. 202 pp.
Cr$ 20,00
- La. Joven de Porvenlr. Bueons Aires, 1945. 195 pp.
Cr$ 20,00
- Pureza y He1·mosura. Buenos Aires, 1945. 202 pp.
Cr$ 20,00
- Creo en Dlos, B. Aires 1944, 328
pp.
Br. Cr $45,00
- Oreo en Jesucristo el Redentor,
B. Aires 1944, 311 pp.
Br. Cr $45,00
- Creo en Jesuc1·isto el Mesias, B.
Aires 1944, 350 pp. Br. Cr $45,00
- Creo en la Iglesia, B. Aires 1943,
310 pp.
Br. Cr$45,00
- Padre Nuestro, B. Aires 1944, 295
PP.
Br. Cr $45,00
- Creo en la vida perdw·able, B.
Aires 1943, 228 pp. Br. 01· $40,00
- El Joven creyente. B. Aires, 1940.
172 pp.
Enc. Cr$ 25,00
- Sê sobrio. B. Aires 1943, 122 pp.
Broch. Cr $15,00
-El Joven observador. B. Aires, 1940,
160 pp.
Enc. Cr$ 25,00
- El Joven de porvenlr. B. Aires,
1945. 182 pp.
Broch. Cr$ 20,00
- Energia y pureza. B. Aires 1945,
215 pp.
Broch. Cr $20,00
-- Cristo Rey. B. Aires 1944, 308 pp,
Broch. Or $45,00
- Diez mandamientos. B, Aires 1944,
571 pp.
Broch. Cr $45,00
-- El joven y Cristo. B. Aires 1945,
206 pp.
Broch. Cr $20,00
- La joven creyente. B. Aires 1943,
177 pp.
Broch. Cr $18,00
- Eucaristia. Buenos Aires. 262 pp.
Cr$ 35,00
- Prensa y Cátedra. Buenos Aires,
1944.
Cr$ 45,00
- El Triunfo de Cristo. Buenos Aires, 1945. 195 pp,
Cr$ 30,00

- La Redenclon. Buenos Aires, 1941
298 PP.
Encad. CrS 30,00
- Eugenesla y Catolicismo. Buenos
Cr$ 15,00
Aires, 1942. 123 pp.
LITURGIA
Cernes!, C. H., Manual de liturgia
para la juventud católica, Montevídeo 1944, 140 pp. Br. Cr $7,00
Coelho, D. A., O. S. B., Curso de
Liturgia Romana. 2 vols. - Braga 1941-1943. 768-553 pp.
Cr$100,00
Lefevbre, G., O. S. B., Liturgia y
Acclón Católica, B. Aires 1940, 65
PP.
Br. Cr $8,00
- Liturgia. Princípios Fundamentais. Braga, 1939. 265 pp. CrS 20,00
Parolssien Romaln, Messe et Office
pour les dlmanches et fêtes, chant
grégorlen de l'édltlon vatlcaine,
Montréal 1944, 1975 pp.
Enc. Cr $100,00
Tanquerey, O Santo Sacrifício da
Missa. Porto, 1933. 79 pp. Cr$ 3,00
Tasende, M. H., Liturgia Fundamental, Montevldeo 1940, 174 pp.
Br. Cr $12,00
Vasconcelos, D. B., A Missa e a Vida Interior. Braga, 1936. 155 pp.
Cr$ 10,00
- As "Nossas" Festas. Braga, 1934.
116 pp.
Cr$ 7,00
Le Vavasseur, L. & Haegy, J., Manuel de Llturgle et Cérémonlal
sclon le rlt romaln, Montréal 1944,
2 vols. 762-802 pp. Br. Cr $130,00
Wapelhorst, I., O.F.M., Compendlum Sacrae Llturglae. New York
1945. 641 PP.
Cr $100,00
AÇAO CATÓLICA
Acu.na, L. M., Apostolado seglar de
Acción Católica, B. Aires 1041,
:!86 PP.
Br. Cr $14,00
Addleshaw, G. W. O., Dogme et Oeuvres de Jeunesse. Montréal, 1944.
47 pp.
Cr$ 4,00
Alarcó, A. A., S. J., Formaclón de
selectos, B. Aires 1942, 450 pp.
Ene. Cr $45,00
Anônimo, Le Comité Parolsslal d'Actlon Cathollque. Montréal, 1943.
35 pp.
Cr$ 4,00
- Spéclallsatlon et Unité en Action
Catholique. Montréal, 1944. 190
pp.
Cr$ 22,00
- La Vle Paroissiale et L' Action
Catholique. Montréal, 1945. 210
pp.
Cr$ 22,00

Archambault,
Les
objectlfs de
!'Actlon Catholique, Montréal 1940,
153 pp.
Br. Cr $18,00
Báez, Prof. A., O. F. M., & Dr. J.
M. Núiiez Ponte, San Francisco
de Asis Patrono Universal ele la
Acción católica. Buenos Aires.
1945. 302 pp.
Cr $35,00
Bayart, P., La Acción Católica especializada, Desclée, B. Aires 1944,
226 pp.
Br. Cr $36,00
Caggiano, Mons. A., Problemas de
Acclón Católica, B. Aires 1943, 95
pp.
Br. Cr $6,00
Charbonneau, J., Le Rõle du Prêtre
dans l'Actlon Cathollque. Montréal,
1942. 45 pp.
Cr$ 4,00
L' Action Catholique Lettre
Pastorale. Mont.réal, 1942. ü5 pp.
Cr$ 5,00
Coninck, S. I., P. L. de, Les Conditlons de Succes des Oeuvres de
Jeunesse. Montréal, 1944. 30 pp.
Cr$ 3,00
- La Technique de L' Abordage,
Cr$ 3,00
Montréal, 1943. 29 pp.
Dabin, P., El Sacerdocio Real de
Los Laicos y la Acclon Catollca.
Buenos Aires, 1945. 2 vols. 175-308
pp.
Cr $<10,00
Doran, M., O. P., L'Actlon Catholique. Montréal 1945. 192 pp.
Cr $25,00
Fournier, R., P. S. S., La théologle
de l'Action Cathollque, Montréal
1944, 163 PP.
Br. Cr $22,00
Furet, J. La Liturgle, Ame de L'Actlon Cathollque. Montréal, 1943.
32 pp.
Cr$ 3,00
Glorieux, Chanoine P., Corps mystlque et apostolat, Montréal, 1939.
126 pp.
Broch. Cr $18,00
Guerry, E., La Acclón Católica Textos Pontifícios. Buenos Aires,
1945. 495 pp.
Br. Cr$ 80,00
Lamarcbe, R. P. M. A., Les Lates
dans l'Egllse. Montréal, 1933. 135
pp.
Cr $12,00
Maio, P. A., O. F. M., L'Actlon Cathollque et les Oeuvres. Montréal,
1942. 40 pp.
Cr$ 3,00
- Panorama de la Spéciallsatlon.
Montréal, 1944. 63 pp.
Cr$ 4,00
i\Ialo, A., O. F. M., Au Service du
Maitre. Montréal 1940. 217 pp.
Cr$26,00
Morlion, O. P., L'apostolat de l'oplnion publique. Montréal 1944, 245
pp.
Broeh. Cr $25,00

Palau, G., S. J., La mujer de
Acclón Católica, B. Aires 1035,
340 PP.
Br. Or S30,00
Richard, L'Unité d'actlon eles cathollques. Montréal. 242 pp.
Br. Cr $28,00
Ross, F. X., Jl:ducation Chrétlenne et
Actlon Cathollque. Montréal, 1943.
48 pp,
Cr$ 4,00
Tiberghien, e. P., Le Réallsme dans
L' Apostolat. Montréal, 1941. 32 pp.
Cr$ 4,00
Vigncs Rouges, J. de, Devlens un
chef!, Montréal 1939, 293 pp.
Br. Cr $32,00
ASOl!:TICA
Abranobes, s., O Coração de Jesus
aberto ao coração dos homens.
Lisboa. 170 pp.
Enc. Cr $12,00
S. Agostinho, Solilóquios. Porto 1944.
209 pp,
Cr $14,00
Almeida, P. T. de, Estímulos do
Amor da Virgem Maria. Porto
1943. 238 pp,
01'$ 10,00
Al'ami, M. M., Vivei a Vida. Braga 1946. 30'/ PP.
Cr$ 20,00
Backer, Abbé, M. de, La vie, la vivre, la rayonner, Montréal 1942,
182 pp.
Br. Cr $20,00
Baeteman, J. O. M., Formation de
la Jeune Fllle. 490 pp. Cr $30,00
- Formación de la joven. B. Aires
1944, 444 pp.
Enc. Cr$ 30,00
- Ma retraite, Montréal 1940, 181
pp,
Br. Cr $18,00
- Méditations pour la retrnlte du
mais, 202 pp,
Br. Cr $18,00
- Retraite de huit jours pour les
Rellgieuses, 180 pp. Br. 01· $18,00
- J'aimc le Ohrlst. Montréal 1944,
124 pp,
Br. Cr $15,00
Bambé, P. H., o. M. I., Perfection,
Méthodes et Modêles. Canadá 1946.
275 pp.
Cr $28,00
Beaulac, Alderlc, P. s. S., Toute la
Messe. Pai' Questlons et Réponses.
Ottawa, 1941, 130 pp. · Cr $12,00
Blot, R., Au service de la personne
humaine, Montréal 1939, 334 pp.
Br. Cr $38,00
Boissea u, Abbé Leonel, Mois de Marie à Notre Dame du Rosail'e de
Fatlma. Montréal, 1945. 163 pp.
B1·. 01· $18,00
Boureeau, E. P., Para ser um Homem. Porto 1943. 332 pp. Cr $20,00
Brunct, B., Chacun sa Vie. Montréal. 165 pp.
Br. Cr $22,00

Buli s. J., Nicolaus M., Las siete
palabras de N, S. Jesu Cüi;to en
la Crnz. Montevldeo, 1942. 95 pp.
Br. Cr$5,00
Chaignon, P,, S. J., A paz d'alma.
399 pp.
CrS 20,00
Charavay, A. F., La Lumlêre sur
La Route. 539 pp.
Cr $25,00
Charles, P., S. J., La Priêre mlsslonalre, Montréal 1942, 174 pp.
Br. Cr $22,00
Cll&rles, P., S. J., A Oração de To- ·
da a Hora. Porto 1946. 490 pp.
Cr$ 35,00
Cha.rmot, F., S. J., Le Sacrement
de L'Unité. Médltatlon sur la
Saiote Messe. 322 pp.
Cr $35,00
Claude, Robert, La Lwnlêre de la
montagne. Montréal, 1939. 206 pp.
.
Broch. Cr $20,00
Correia, P. J. de A., A Vida Espiritual. Lisboa 1946. 365 pp. Cr $30,00
Cotei, P., Catechlsme des voeux,
Montréal 1938, 96 pp. Br. Cr $6,00
Couture, P. H., Les Bontés de Marie. Montréal. 316' pp.
Cr $25,00
Doyle, G., S. J,. Após o Mestre.
Apostolado da Imprensa, Porto,
Br. Cr $4,00
. 3.11 ed. 64 pp.
- Hei de ser Eracerdote? Apostolado da Imprensa, Porto, 3.11 ed.
62 pp.
Br. Cr $4,00
Dmard, V., Au Dleu lnconnu, Montréal 1943, 232 pp.
Br. 01· $24,00
Dohet, P., S. J., L'irréprochable
Providence, Montréal 1943, 238
pp.
Br. Cr $28,00
Desbuquois, G., S. J., Dans le mystêre.. . L'E.spérance. 254 pp.
Cr$22,00
Duchain, F., P. S. S., Directolre
du saint prêtre, Montréal 1938, 3
vols. 387-395-425 pp.
Br. Cr $70,00
Ermite, Paul L', La Foi Vivante.
Montréal. 142 pp,
Br. Cr$ 18,00
-- La Sclence d'Aimer. Montréal.
223 pp.
Cr $22,00
Faivre, N., Le Golgotha de la Vierge. 238 pp.
Cr $25,00
Fooh, P., S. J., Paz e Alegria. 135
pp. Braga 1944.
Cr $5,00
Francisco de Sales, S., Tratado dei
amo1· de Dios, B. Aires 1943, 816
pp,
Enc. 01· S40,0~
G. M., Larmes ct Sourircs. 245 pp.
Cr$25,00

Garrlgou-Lagrange, R., O. P., Les

trols âges de la vie lntérieure,
Montréal 1944, 2 vols. 641-886 pp.
Br. Cr $100,00
Ga.ttet, B., P. S. S., Sujets d'Oralson. Montréal 1942. 406 pp.
Cr$30,00
Gearon, P. P. J., o.. e. e., Palavras de Consolação para as Almas Escrupulosas. 143 pp.
Cr$10,00
Gentillnl, B., Haces de Luz. Buenos
Aires, 1944. 442 pp.
Cr $20,00
Goenaga, J., S. J., La Iglesla y el
Orden Social. Montevldéu 1937.
244 pp.
Cr $20,00
Grlmal, J ., Avec Jésus formant en
nous son prêt1·e, Montréal 1942,
2 vols. 436-481 pp. Br. Cr $80,00
Grlmaud, Ch., Lui et nous: un seul
Chrlst, Montréal 1942, 324 pp.
Br. Cr $28,00
Ramon, M., Meditações para todos
os dias do Ano. Porto, 1940. 307220-255 PP.
Enc. Cr$ 90,00
Rarbour, A., Les Grands Jours de
· notre vle 1·ellgleuse. Montréal 1944.
242 PP.
Cr $28,00
- L'Epreuve, l'Espérance et -la Palx.
209 PP.
Cr $25,00
Remandes, R. P. Antônio, La Santldad para todos, o Lecciones sobre los prlnciplos fundamentales
de la perfecclón crlstlana. Montevldeo, 1945. 344 pp.
Broch. Cr $28,00
U:eydeu, M. A. van der, O. e. R.,
Charlté en tout, Montréal 1939,
328 PP.
Br. Cr $30,00
Roornaert, H., Vive con la Iglesla.
Doce medltaclones en forma de
retiro, B. Aires 1943, 131 pp.
·
Broch. Cr $15,00
- Oeuvres spirituelles de S. Jean de
la Croix, Montréal 1943, 3 vols.
214-230-271 pp.
Br. Cr $75,00
Boutryve, I. V., A Vida na Paz. Braga, 1936. 226 pp.
Cr$16,00
Huguet, P., s. M., Pensamentos Consoladores de São Francisco de Sales. 360 pp.
CrS 20,00
Jeannotte, H., P. S. S., Comment
vlvre sa vie, Montréal 1943, 262
PP,
Br. Or $30,00
Jean de la Cruz, S., Obras esph·ltuales, B. Aires 1944, 2 vols., 583'605 pp.
Enc. Cr $80,00
S. Jerónimo, Cartas Esplrltuales. 183
pp. Madrid 1943.
Cr $18,00

s. J., Jesucrlsto el
Gran Perdonador. . Montevidéu
1945. 176 pp.
Cr $25,00
Laflcur-Hétu, R., Le Conte des Sept
Galbles. Montréal 1945. 100 pp.
Cr$12,00
Lahltton, J, O Santo Sacrlffclo.
Conferências Doutrinais. Lisboa
1936. 226 pp.
Cr$18,00
Lamarche, O. P., M. A., Projections. Montréal. 208 pp.
Br. Cr $24,00
Langeac, R., Virgo Fidells. Le Prlx
de la Vie Cachée. Commentaire
Spirltuel du Cantique des Cantlques. 418 pp.
·
Cr $30,00
Lefebvre, D. G., O. S. B., LesMagnlflcences du Précleux-Sang.
Toute l'année Llturglque sous
l'angle rédempteur. Montréal 1946.
560 pp.
CrS 50,00
Lekeux, Martial, O. F. M., Salnteté
et Bonne Volonté. Montréal. 143
pp.
Br. Cr$12,00
Loyola, M.· M., I. B. V. M., Pour
Avolr Conflance. 228 pp. C1· $25,00
Malllet, A., Amour Tenace. MontCr $20,00
réal. 200 pp.
Many, V., La Vrale Vle ou Merveilles de la vie de la grâce. 268 pp.
Cr$25,00
Marc, A. P., Le Chrlst dans nos cltés·. 288 pp.
Cr $25,00
- L'Ascenslon de votre âme. 314 pp.
Paris 1046.
Cr$ 30,00
Margarida Maria, S., O Coração de
Jesus. Porto. 293 pp.
Broch. Cr $20,00
Marmion, D. C., A União com Deus
em Cristo. Cartas de Direção. Porto 1946. 403 pp,
Cr$ 30,00
- Le Chrlst Vle de L'Ame. Confé1·ences Splrltuelles. Montréal 1946.
522 PP.
Cr $40,00
Mlllot, J., O Que Hé. Numa Hóstia.
Cr $12,00
Braga, 1941. 288 pp.
Morin, E. P., Jésus Passalt ...
Montréal. 2'10 pp.
Br. Cr $25,00
- Je Vous ai Tant Almée. MontCr $25,00
réal. 208 pp.
Mortier, o. P., Antonin, De la joie
d'almer Dleu, selon l'esprlt de
Sa!nte Thérese de l'enfant Jésus.
Montréal, 1939, 120 pp.
Broch. Cr $15,00
Mugnler, C. Fr., Toute la Vle Sanctlfiée. Le devoh· d'état a L'ecole de
St. François de Sales. 259 pp.
Cr$25,00

Laburu, J. A.,

lUüller, M., La Alegria en el Amor
de Dlos. Buenos Aires 1943. 252
pp.
CrS 32,00
Natale, P. A., O Paraiso na Terra.
Porto 1931. 177 pp.
Cr $6,00
Paradis, F., P. S. s., Renoncement
Ch1·étien. Montréal 1945. 256 pp,
Cr $25,00
Parnisetti, J. Nep., S. J., Posso também eu ser perfeito? Coleção Vocação. Apostolado da Imprensa,
Porto, 3.ª ed. 60 pp. Br. Cr$4,00
- Segue-me. Coleção Vocaçli.o. Apostolado da Imprensa, Porto. 2.ª ed.
80 PP.
Br. Cr $4,00
Petitot, H. , O. P., Introduction à
· la sainteté, Montréal 1942, 269 pp.
Br. Cr $28,00
PWllpon, O. P., M. M., La Doctrine
Spirituelle de Sreur Elisabeth de
la T1·inité. Montréal, 1937, 354 pp.
Broch. Cr $26,00
Pinamontl, J. P., S. J., Exercicios
espirituais de S. Inácio. Porto.
453 PP.
Enc. C1· $30,00
- Cruz Aliviada. Motivos de consolação nos trabalhos. Porto 1939.
129 pp.
Cr$ 5,00
Plus, R., S. J., Cristo e o Nosso
Tempo. Porto 1946. 184 pp.
Cr$14,00
- Le Chrlst dans nos Frêres, Montréal 1943, 327 pp.
Br. Cr$ 28,00
- Em Cristo Jesus, Po1·to 1942, 287
pp.
Broch. Cr $22,00
- Qomment toujours prier, Montréal 1940, 111 PP. Br. Cr $18,00
- Comment Bien Pl·ier. 164 pp.
Br. Cr $18,00
- Meditações Sacerdotais. Po1·to.
673 pp.
Enc. Cr $36,00
- Médltations pour les rellgieuses.
Montréal 1944, 425 pp.
Broch. Cr $25,00
- A Direção Segundo os Mestl'es
Espirituais. Lisboa, 1944. 160 pp.
Br. Cr $14,00
- Maria em nossa História Divina.
Trad. de Inácio Martins. União
Gráfica, Lisboa, 1943. 190 pp.
B)'. Cr $16,00
- Há um Deus. Lisboa, 1944. 44 pp.
Cr $5,00
- A Caminho do Matrimónio (para o tempo dos noivados cristãos).
Cr $10,00
Lisboa, 1945. 159 pp.
- A Ideia Reparadora. Lisboa, 1942.
220 pp.
Cr $7,00

-

Até Deus por S. Inácio. Porto
1945. 174 pp.
01·$14,00
- Cristo em Nossos Irmãos. Porto
1946. 330 pp.
Cr $20,00
- A Nossa História Divina. Lisboa
1946. 255 pp.
Cr$ 16,00
- La Simplicité. Montréal 1947. 110
PP,
.
CrS 16,00
Prohászka, Mons., Camino Hacla
Cristo. Buenos Aires 1946. 318 pp.
Cr$30,00
Pslohari, Ernest, Le voyage d'un centurion. Montréal, 1939. 247 pp.
Broch. Cr $35,00
Riondel, R. P. H., S. J., La Vie de
Foi, sa nature, ses progrês, ses
consolations, ses ép1·euves et sa fécondité. 366 pp.
Cr$30,00
Rodriguez, A., S. J,, Exercfclo de Perfeição e Virtudes C1·istãs. 6 vols.
broch. 383-474-496-392-382-418 pp.
Lisboa.
1946-1932-1938-1934-19381838.
Cr$ 90,00
Romani, J. M., S. J., Rumo ao
Alto. Breves Reflexões e Conselhos. Braga 1946. 99 pp.
Cr$6,00
Roy, Mgsr. e., Pour former des
hommes nouveaux, Montréal 1941,
206 PP.
Br. Cr $28,00
Rouzlc,• L., Essai sur l'amitié. Montréal 1944, 340 pp. Broch. Cr$25,00
Scharsch et Larochelle, La Confession, Moyen de Progrês Spirituel.
Montréal 1946. 200 pp. Cr $22,00
Sertllla.nges, A. D., O. P., La. vie
catholique, Montréal 1944, 2 vols.
265-275 pp.
Br. Cr$50,00
- Vie interieure: 4 vols. Reculllement, Affinité, Devoirs, Spirltualité. Montréal, 223-288-254-229 pp.
Broch. Cr $100,00
- Ce que Jésus voyait du haut de
la Croix. 281 pp.
Soeur de la Providenoe, L'Apostolat
de l'Elite cachée. Montréal.
Br. • Cr $18,00
- La Foi en l'Amour de Dieu.
Montréal.
Br. Cr $25,00
- Le Service D'Amour. Montréal
1945. 390 pp.
Cr$ 40,00
- Pour Mieux Set'vir Dieu. - Montréal 1945. 318 pp.
Cr$ 30,00
Sua.u, P. ,6. J., O Sagrado Coração
de Jesus, o que é, o que nos pede,
o que nos dê.. Porto. 80 pp.
Broch. Cr $4,00

'l'anquerey, Compêndio de teologia
ascética e mística. Porto 1940,
1038 PP.
Enc. Cr $65,00
-- Para Fo1·mar Almas Selectas.
Buenos Aires 1943. 280 pp.
Cr$28,00
Teppa, P., Jesus Falando ao Coração das Filhas de Maria. Porto
1934. 318 pp:
Cr$15,00
Thibaut, R., L'union à Dieu. Montréal 1944. 308 pp. Br. Cr$35,00
Vercruysse, B., S. J., Meditações
Práticas. Porto 1944. 2 vols. 552550 pp.
Encad. Cr$75,0:J
Yelle, E., s. S., Mes 01·d1nations.
Montréal 1938. 313 pp. Cr $25,00
BELETRíSTICA
Fin11, F., Cláudio Llghtfoot. 2'i5 pp.
Porto.
01·$15,00
Marchi, P. J. D., I. M. e., A Filha
do Brâmane. Cova da Irla 1916.
147 pp.
Cr$ 12,00
Svensson, Jón, S. J., A Cidade à
Beira-Mar. Novas Aventuras de
Nonnl. T1·ad. de Raul Machado.
Livraria Apo~tolado da Imprensa.
Porto, 1945. 2.ª ed. 319 pp.
'
Bl'. Cr $15,00
Spmman, J., S. J., Avô e Neto. Narrativa Histórica. Port:> 1943. 122
pp.
01'~ 10,00

--

MúSICAS SACRAS
Acompanhamento do Kyrlale seu
Ordinarium Missae. Harmonice
modulavit Julius Bas. Desclée et
Cie. Tournai (Bélgica). Grande
Cr$ 40,00
brochura de 100 pp.
Kyrinle seu Orfüna.rlum l\:lissae. Contém as 18 mis~as da erUção Vaticana, 4 melodias do Credo e 22
peças ad libitum, em notação gregoriana. Desclée et Cie. Toumai
(Bélgica). Encademado. 100 pp.
Cr$15,00
O mesmo em nokçã.o musical mo1lcma. Encadernado. 112 pp.
CrS 15,00
Ky1·iale seu Ordiuarium Mlssae cum
r.antu gregoriano, pelo Abbé Aumon. Dcsclée et Cie. Tournal (Bélgica). El"ochura de 128 pp.
01'$12,00
Ch1mts Usucls en l'honneur du S.
Sacrement et do la S. Vierge.
Desclée et Cie. Toumai (Bélgica).
Cr$ 2,00
Brochura de 32 pp.
Orricium 11'.lajoris Hebdoma<lae et
Oota.vae Paschae. Typis Polyglottls
Vaticnnis. Roma. Boa Encadema01·$ 50,00
ção. 668 pp.

r

r

n

PAROISSIEN ROMAIN

·-

Graduale e Vesperale
Contennnt ln !\lesse et l'Office pour lcs Dimanches et Ies Fêtes. Chnnt
Grégorien extrai! ele l'éclition Vaticnne, ct signes rythmiques des Bénéclictins de Solesmes. Société de Saint Jean l'Evangéliste, Desclée et Cie.,
Paris, Tournai, Rome. (Reimpresso no Canadá, por Granger Frêres.
1946, com mais de 2.000 páginas).
Encad. CrS 100,00
Livro utlllsshno para todas as Casas religiosas. A edição de 1946 traz um Suplemento
contendo as !'estas da América Latina. Traz também um Apêndice com diversos Cftntlcos
para a Bênção . do Snntlsslmo Sacramento e cm honra da Ssma. Virgem Alaria.

Pedidos à

EDITOHA VOZES LIMITADA
Petrópolis, R. J.

Coleção "Documentos Pontifícios"
1. Pio XI, Sobre o Comunismo Ateu. (Divini Redemptoris) .... Cr$ 1,50
2. Leão XIII, Sobre a Condição dos Operários (Rerum Novarum) Cr$ 1,50
3. Pio XI, Sobre a l{estauração e Aperfeiçoamento da Ordem Social (Quadragesimo Anno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 2,00
4. Pio XI, Sobre o Matrimônio Cristão (Casti Connubii) ...... ·cr$ 2,00
5. Leão XIII, Sobre o Espírito Santo (Divinum lllud Munus) ... Cr$ 1,00
6. Pio XI, Sobre o Cinema (Vigilanti Cura) .................. Cr$ 1,00
7. Pio XI, Sobre a Educação Cristã da Juventude (Divini lllius Magistri)
Cr$ 1,50
8. Pio XI, Sobre o Sacerdócio Católico (Ad Catholici Sacerdotii) Cr$ 2,00
9. Leão XIII, Sobre a Liberdade Humana (Libertas praestantissimum)
Cr$ 1,50
1O. Leão XIII, Sobre os Deveres dos Cristãos (Sapientiae Christianae)
Cr$ 1,50
11. Pio XI, Sobre os Exercidos Espirituais (Mens Nostra)
Cr$ 1,00
r2. Leão XIII, Sobre a Origem do Poder Civil (Diuturnum lllud) Cr$ 1,00
l~t Lef10 Xlll, Sobre a Maçonaria (Humanuq1 Genus)
Cr$ 1,50
14. Leão XIII, Sobre a Constituição Cristã dos Estados (lmmortale Dei)
Cr$ 1,50
Í5. Pio X, Sobre o Ensino do Catecismo (Acerbo Nimis) ....... Cr$ 1,00
16. Leão XIII, Sobre a Constituição Cristã da Família (Arcanum Divinae
Sapientiae) ........................................ -. Cr$ 1,50
17. Leão XII[, Sobre o Socialismo e Comunismo (Quod Apostolici Muneris)
Cr$ 1,00
18. Leüo Xlll, Sobre a Democracia Cristã (Graves de Communi) Cr$ 1,00
19. Pio XI, Sobre a Paz de Cristo no Iieino ~e Cristo (Ubi Arcano)
Cr$ 1,50
20. Pio XI, . Sobre Cristo Rei (Quas Primas) ................ Cr$ 1,00
21. Pio XI, Sobre o Sagrado Coração de Jesus (Miserentissimus Redemptor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1,00
22. Pio X e Pio XI, Sobre Liturgia e Música Sacra .......... Cr$ 1,00
2:-t Pio XII, Sobre ~z 1-Jecessidades Espirituais, Sociais e Políticas da
Hora Prese11te (Sumrni Pontificatus) . · ............. Cr$' 1,50
24. Pio XII, Sobre o Corpo J\'\ístico ele Cristo e Nossa União Nele com
Cristo (Mystici Corporis Christi) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 2,50
25. Pio XI, Sobre Sfto Francisco, Patrono ela Ação ·católica (Rite Expiatis) . . . . . . ............................... CrS 1,50
26. Pio X, Exortação ao Clern (!faercnt animo) ........ _...... Cr$ 1,50
27. Pio Xli, Sobr:! o Estudo lia S::;irm!a Escritura (Diviilo Aff!ante
Spi ritu) . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1,50
28. Leão XIII, Sobre o estudo da Sagrada Escritura (Providentissimus
Deus) . . . . . . ................................ CrS 1,50
29. Pio XI, Sobre a Crise Social e l{eligiosa da Humanidade (Caritaie
Christi Compulsi) ............................... Cr$ 1,00
30. Leão XIII, Sobre os Males da Sociedade, suas causas e seus Remédios (lnscrutabi!i Dei Consilio) . . . . ............... Cr$ l ,CO
31. Leão XIII, Sobre a Filosofia Cristã (Acterni Patris) -~ .. Cr$ 1,50
32. Leão XIII, Sobre a Unidade da Igreja (Satis Cognitum) .. CrS 2,50
33. Le,io XIII, Sobre Jesus Redentor (Etsi prospicicntibus) .... Cr$ 1,00

SPONSA CHRISTI
Revista Mensal Para Religiosas
Publicada pelos Padres Franciscanos, com a colaboração de diversos sacerdotes do Clero Secular e Regular.
Preço da assinatura anual Cr $40,00.
Há mais de 13.000 Religiosas no Brasil. Algumas se dedicam à vida contemplativa. A maior parte trabalha nos vários sectores do apostolado.
Todas encontrarão farto alimento espiritual e orientação segura em
"Sponsa Christi", a nova revista mensal que a Editora Vozes Ltda. resolveu dar à publicidade a partir de Janeiro de 1947. Cada volume constará de 12 fascículos, com um total de cerca de 400 páginas. A nova
revista também prestará serviços aos sacerdotes, que encontrarão nela
abundante material para conferências.
Todos os pedidos de assinatura devem_ ser dirigidos à

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

J.

Não deixem de ler:

O CORPO MISTICO
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 monwnental ~nciclica.
EDITôRA VOZES LTDA.

Obras de Santa Teresa de Jesus
Traduzidas pelas Carmelitas Descalças
do Convento de S. Teresa do Rio de Janeiro
TOMO

I

O LIVRO DA VIDA
416 págs. 2.a ed. 1947. Broch. Cr$ 30,00. Enc. Cr$ 40,00

TOMO

II

AS FUNDAÇõES
304 págs. Ilroch. Cr$ 20,00. Encad. Cr$ 30,00

TOMO III

CAMINHO DA PERFEIÇÃO
220 págs. Broch. Cr$ 15,00. Encad. Cr$ 25,00

TOMO

IV

CASTELO INTERIOR OU MORADAS
236 págs. Broch. Cr$ 20,00. Encad. Cr$ 30,00

EDITORA VOZES LIMITADA
Petrópolis, R. J.

Biblioteca de Cultura Católica
Vol. 1. - INTRODUÇÃO A SUMA TEOLÓGICA DE S. TOMAS DE
AQUINO.

por Mons. Martinho Orabmann.
157 págs.
Cr$ 10,00

Vol. 2. - FORMAÇÃO DE ESTAGIARIOS DA AÇÃO CATÓLICA.
pelo Pe. Agnelo Rossi.
132 págs.
Cr$ 8,00
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